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O PATRONO 

 

EDUARDO GAGEIRO 

 

O agrupamento tem como patrono Eduardo Gageiro, “rapaz de Sacavém, fotógrafo do Mundo”, uma referência 

cultural e artística, de empreendedorismo, de coragem, de resistência e de luta. 

A original obra construída ou ainda em construção é um motivo de admiração e exemplo, tendo em conta a sua 

contemporaneidade, criatividade e projeção internacional. 

A lição do Patrono é a melhor inspiração, pela realização cultural, estética, humanística e de cidadania que 

norteia o Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro (AEEG) resultou do processo de reordenamento da rede 

escolar que aglutinou o Agrupamento de Escolas de Sacavém e Prior Velho e a Escola Secundária de Sacavém 

e teve a sua denominação autorizada por despacho do Secretário de Estado do Ensino e da Administração 

Escolar em 18 de abril de 2013, data em que se comemora o aniversário do agrupamento. 

O projeto educativo do AEEG apresenta como referencial um conjunto de princípios orientadores 

consubstanciados em três eixos – Eixo Educativo, Eixo Pedagógico, Eixo Cultural – que enformam a sua 

missão. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro engloba 7 (sete) estabelecimentos de ensino: 

Escola EB de Sacavém (com Jardim de Infância) 

Escola EB nº 3 de Sacavém (com Jardim de Infância)  

Escola EB do Prior Velho (com Jardim de Infância)  

Escola Básica Bartolomeu Dias (1º e 2º ciclos) 

Escola Secundária de Sacavém (escola sede - 3º ciclo e Ensino Secundário)  

Jardim de Infância da Quinta de São José - Sacavém 

Jardim de Infância Terraços da Ponte 

 

A população escolar tem aumentado progressivamente situando-se entre 2300 e 2400, que se distribuem por 

Educação Pré-Escolar, Ensino Básico, Secundário (nas vertentes prosseguimento de estudos e Cursos 

Profissionais) e Educação e Formação de Adultos. 

O Agrupamento oferece ainda aulas de Português Língua de Acolhimento (PLA), destinadas à comunidade 

imigrante envolvente. 

A população discente tem uma origem muito diversificada, residindo maioritariamente nas freguesias do 

concelho de Loures circundantes às escolas que integram o agrupamento, sendo que um elevado número de 

crianças/alunos têm nacionalidade estrangeira e são oriundos dos sistemas educativos dos respetivos países. 

 

Entre os problemas com que o AEEG se defronta destacam-se o abandono escolar, a assiduidade irregular, 

algumas situações de indisciplina, o aproveitamento escolar pouco satisfatório, enquadrados num contexto de 

grande debilidade socioeconómica das famílias. É de referir alguma conflitualidade vivida fora da escola que, 

apesar de pontual, se repercute na vida académica e ainda a reduzida participação dos Encarregados de 

Educação (EE) no acompanhamento dos seus educandos. Todavia, são aspetos positivos a realçar: o aumento 

da população escolar; o aumento do sucesso; a redução da diferença entre as classificações internas e 

externas; a redução de ocorrências disciplinares, em número e grau de gravidade; o maior envolvimento da 
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Associação de Pais e EE e de outros elementos da comunidade. Também as intervenções pontuais na melhoria 

de alguns espaços dos estabelecimentos do AEEG têm contribuído para um clima de bem-estar da população 

escolar. 

 

Ao nível dos recursos humanos o Agrupamento tem desde há vários anos um quadro docente bastante 

experiente e estável, completado com docentes contratados em número digno de registo. 

Por seu lado, o pessoal não docente pertence na sua maioria ao quadro (Regime da Função Pública e Regime 

de Contrato Individual de Trabalho). Porém, ainda que este se tenha alargado não se verifica o seu 

rejuvenescimento. 

 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro situa-se na zona oriental do Concelho de Loures, marcada pela 

localização do rio Trancão e serve maioritariamente a União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

Os estabelecimentos do AEEG inserem-se numa área urbanizada, constituindo-se como um dormitório da Área 

Metropolitana de Lisboa, com bairros recentes destinados à classe média, zonas de habitação social e algumas 

áreas degradadas das antigas vilas industriais. 

 

Em termos demográficos, a população residente na área de abrangência do AEEG integra uma percentagem 

significativa de estrangeiros provenientes de países africanos, asiáticos e do Brasil. 

As atividades económicas são constituídas por atividades do setor terciário nas áreas da saúde, restauração, 

comércio a retalho e por grosso e do setor secundário como a indústria química, indústrias gráficas, reparação 

automóvel, ferro-velho, entre outros. 

 

O tecido socioeconómico, tal como o parque habitacional, revela-se assimétrico, com uma forte componente 

de população carenciada, com grandes necessidades de apoio no acesso às condições básicas de saúde e 

alimentação e onde o desemprego tem aumentado consideravelmente, a par de uma população de maiores 

rendimentos. 

 

É desta comunidade diversificada que deriva a população escolar do Agrupamento de Escolas Eduardo 

Gageiro.  
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3. VISÃO 

Aprender e saber ser cidadão do mundo. 

 

4. MISSÃO 

O ser humano é eminentemente social, condicionando a educação e o seu futuro coletivo. Daí que educar deva 

ser a busca e o estímulo do desenvolvimento, tão completo quanto possível, das potencialidades de cada um 

na dinâmica de construção do seu ser, valorizando uma educação inclusiva, potenciadora da diversidade e, 

neste âmbito, assegurando que cada um tenha acesso ao currículo e às aprendizagens. 

Neste processo importa colocar as crianças/alunos em contacto com a cultura em que se integram. Todavia, 

considerando que o planeta e as sociedades estão em acelerada evolução, com o conhecimento em 

permanente atualização, importa prepará-los para antecipar quadros de vida futura num mundo cada vez mais 

global. 

Assim, o projeto educativo do AEEG apresenta como referencial um conjunto de princípios orientadores 

consubstanciados em três eixos: 

— o Eixo Educativo: visa a formação e o desenvolvimento dos valores morais, tais como sentimentos de 

cooperação, solidariedade e o sentido de obrigação e participação sociais, consolidando, assim, uma educação 

para a vida em sociedade; 

— o Eixo Pedagógico: visa o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, considerando os 

objetivos conceptuais e valorizando a participação e corresponsabilização da criança/aluno na construção do 

seu conhecimento e a articulação entre recursos e resposta pedagógicas na garantia da inclusão de todos e do 

seu sucesso educativo; 

— o Eixo Cultural: visa o enriquecimento cultural através da ‘apropriação’ do património físico e humano, 

natural e construído, regional e/ou nacional, num mundo globalizado, potenciando a sensibilidade e a 

capacidade de apreciar e respeitar as manifestações populares e tradicionais. 

 

5. VALORES 

A promoção do esforço, do trabalho, do rigor científico, da disciplina, da autonomia, da criatividade, do espírito 

crítico constituem uma clara aposta nos valores que reforçam a dignidade da pessoa humana (o respeito pela 

diferença, a cidadania, o trabalho, a autoestima), nos princípios assentes na valorização do trabalho e no 

sentido de responsabilidade, numa ótica de preparação dos jovens para a vida ativa (educação/formação), 

entendendo a escola como um parceiro social (escola/comunidade).  
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6. PERFIL DE SAÍDA DO ALUNO 

A formação integral do indivíduo implica o conhecimento científico e o desenvolvimento global das capacidades, 

necessidades e apetências específicas dos alunos, de modo a que, na escola ou em qualquer outro grupo, 

possa manter e desenvolver as suas características pessoais e únicas, a sua singularidade e a sua identidade 

próprias. Como afirma Delors (1999), «À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo 

complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele». 

 

O «homem completo», aqui representado pelo Homem de Vitrúvio, de Leonardo da Vinci, permite organizar a 

educação em torno de quatro aprendizagens fundamentais, pilares do conhecimento do indivíduo. 

 

Segundo Delors (1999), esses quatro pilares da formação do indivíduo são: 

 

- Aprender a conhecer, ou seja, aquisição de instrumentos de compreensão; 

- Aprender a fazer, isto é, adquirir capacidades de ação sobre o meio em que se integra; 

- Aprender a viver em conjunto, para poder dar o seu contributo de forma socialmente integrada; 

- Aprender a ser, que corresponde ao desenvolvimento do ser humano assente nos três elementos 

anteriores. 

Desta forma, o posicionamento, já anteriormente desenhado, continua a ter perfeito enquadramento no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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Aprender a conhecer 

O domínio dos instrumentos do conhecimento parte da compreensão 

do mundo em que vivemos e de nós próprios. Assim, aprender a 

conhecer supõe, antes de tudo: 

• aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o 

pensamento; 

• privilegiar os saberes utilitários, a pesquisa individual, a 

curiosidade intelectual e o sentido crítico; 

• usar metodologias diferenciadas, utilizando inteligências 

múltiplas de modo a responder à diversidade de aprendizagens e 

motivações; 

• ter tempo para assimilação e consolidação. 

Aprender a viver em conjunto 

Pressupõe: 

• promover a descoberta do outro, desenvolvendo o 

conhecimento dos outros e das suas culturas; 

• respeitar os princípios democráticos; 

• valorizar o que diz respeito aos outros; 

• encontrar vias para criar e implementar contextos 

equitativos; 

• desenvolver objetivos e projetos comuns na área do 

desporto, da música, das atividades sociais ou de outras áreas, que 

motivem o desaparecimento de preconceitos e hostilidades, dando 

lugar a convivências tranquilas e integradoras. 

Aprender a fazer 

Inseparável do aprender a conhecer, estritamente ligado à preparação 

para o mundo do trabalho e à formação profissional, privilegiando mais 

a qualificação do que a competência. Deve: 

• pôr em prática os conhecimentos de cada um e as formas de 

os adaptar a futuras atividades profissionais; 

• evoluir nas aprendizagens para que os progressos do 

conhecimento possam criar inovações geradoras de novas empresas 

e de novos empregos; 

• manter as práticas mais ou menos rotineiras que continuem a 

ter valor formativo. 

Aprender a ser 

Deve: 

• adotar novas referências teóricas e práticas de forma a 

encarar a constante evolução do mundo em que nos integramos, 

podendo cada um desenvolver os seus talentos; 

• adquirir competências ao nível da liberdade de pensamento, 

do discernimento, dos sentimentos ou da imaginação; 

• privilegiar a experimentação e a descoberta de natureza 

estética, artística, desportiva, científica, cultural, social ou outras; 

• investir na realização completa do homem, de acordo com a 

sua riqueza e complexidade. 
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7. PRIORIDADES EDUCATIVAS 

As prioridades educativas devem favorecer a variedade de caminhos que permita aos alunos prosseguir a via 

académica ou a via ativa. Para tal, são princípios orientadores: 

1. A diversificação da oferta educativa e das atividades extracurriculares, constantes do Plano de Atividades 

do Agrupamento (PAA), de modo a responder às expectativas e necessidades da comunidade. (ver 

anexo da oferta educativa) 

2. O investimento na implementação de uma cultura de disciplina e esforço, na maior responsabilização de 

crianças/alunos e pais, no reforço da autoridade efetiva dos docentes e do pessoal não docente. 

3. Desenvolvimento das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e sistematização e consolidação 

dos processos de identificação e referenciação. 

4. Articulação e diversificação dos diferentes recursos a mobilizar na resposta às necessidades educativas 

dos alunos ao longo do percurso escolar. 

5. A adoção de metodologias de promoção do sucesso escolar, de combate ao abandono escolar e de 

redução do absentismo. 

6. O desenvolvimento da articulação entre ciclos (da educação pré-escolar ao ensino secundário). 

7. O melhoramento da qualidade das aprendizagens do 1.º Ciclo, nomeadamente reforçando a 

aprendizagem das duas disciplinas estruturantes: Português e Matemática. 

8. A prevenção do insucesso escolar, com a identificação precoce dos fatores de risco e das áreas 

lacunares em cada disciplina, para reforço dirigido das aprendizagens. 

9. A inclusão de alunos com Necessidades de Saúde Especiais através de respostas diferenciadas e da 

adoção das medidas adequadas ao perfil de funcionalidade de cada criança/aluno. 

10. O reforço dos apoios educativos, lecionados pelos professores titulares da disciplina, preferencialmente 

da turma. 

11. A promoção de ações de cooperação e partilha de práticas educativas, inquietações, crenças e 

experiências, a reflexão sobre o trabalho desenvolvido, como elementos centrais para o aperfeiçoamento 

e para a inovação da atividade docente. 

12. A ação dos agentes educativos, funcionando como exemplo para todos os educandos, pautada pela 

paciência, cumplicidade e prontidão, mas também pelo rigor, retidão e autoridade, visando a promoção 

do bem-estar conjunto e, através de indicações seguras e responsáveis, concorrendo para uma plena 

formação. 

13. A promoção da melhoria dos aspetos de gestão e organização que permitam aos intervenientes no 

processo educativo uma atualização adequada à função. 

14. O aprofundamento da colaboração entre a comunidade local, as instituições sociais e o Agrupamento, 

numa partilha de iniciativas e projetos comuns com a escola, possibilitando o sucesso das atividades 

desenvolvidas com maior relevância para todos. 
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15. O reforço e consolidação da identidade e da imagem do Agrupamento, promovendo a fidelização ao 

mesmo. 

 

8. OPÇÕES PEDAGÓGICAS 

As opções pedagógicas do Agrupamento devem orientar-se por práticas sustentadas no respeito pela diferença, 

seja ela cultural, social, étnica, religiosa ou outra, como forma de enriquecimento de grupo e admitindo que todo 

o ser é capaz de percorrer uma trajetória de aprendizagem. Reforça-se esta questão com os princípios da 

educação inclusiva e da flexibilidade na prossecução das aprendizagens essenciais ao desenvolvimento das 

competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e de uma educação de 

qualidade. 

Entende-se, assim, pertinente orientar a pedagogia de acordo com os seguintes aspetos: 

 

1. Educar para a Cidadania e Desenvolvimento, componente que integra todas as ofertas educativas 

formativas, é desenvolvida de acordo coma estratégia de educação para a cidadania aprovada pela escola/ 

agrupamento. Privilegiando o trabalho interdisciplinar e transversal pode assumir diferentes formas de 

implementação coordenada pelo docente titular do grupo/turma, o docente que a leciona, o Conselho de 

Turma, na forma de projeto/ disciplina de opção ou outras. Neste enquadramento não pode ser 

desmerecido o papel dos Diretores de Turma que sempre assumiram e continuam a assumir uma 

importância fulcral quer no apelo à responsabilização pelos deveres cívicos de cada discente como cidadão 

quer na consciencialização dos seus direitos, apesar de se entender ser uma questão a abordar 

transversalmente por todos os agentes educativos envolvidos. 

2. Tutorias, numa dinâmica de colaboração em que intervêm diferentes atores, de forma a contribuir para a 

superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos, acompanhamento/ organização e regulação dos 

processos de aprendizagem, incrementando na escola e no grupo “Turma” e atenuar e combater o 

insucesso educativo e o abandono escolar precoce. Neste quadro e no âmbito das estratégias nacionais 

para a promoção do Sucesso Educativo são, ainda, definidos Programas de Apoio Tutorial Específico 

destinados a grupos de alunos com duas ou mais retenções no seu percurso escolar. 

3. Apoios educativos, assegurados preferencialmente pelos docentes do grupo/turma, de modo a superar 

dificuldades e/ou aprofundar conhecimentos. 

4. Português como língua não materna (PLNM), com o objetivo de contribuir para uma melhor integração 

e sucesso dos alunos que, não tendo o Português como língua materna, apresentam grandes dificuldades 

em se expressar, escrever, ler e compreender Português, procedimento que a lei contempla. 

5. Equipa Multidisciplinar, sustentada por uma equipa de técnicos especializados (englobando recursos 

humanos do agrupamento escolar e da autarquia) e docentes que avaliam, apoiam e encaminham 

situações de alunos em que sejam detetadas barreiras à aprendizagem com necessidade de mobilizar as 

adequadas medidas ao seu sucesso educativo que integram as estruturas de apoio, a saber: 



PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO                                                                                          | 11  

5.1. Gabinete de Apoio à Criança/Aluno e à Família (GAAF), Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) e Gabinete de Saúde (GS), que visam o desenvolvimento integral das crianças/alunos e a 

melhoria do seu desempenho escolar a nível das competências científicas e sociais, proporcionando 

um acompanhamento psicopedagógico, psicológico, social, de educação para a saúde e 

vocacional/profissional; 

5.2. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) que procura articular e 

nomeadamente, sensibilizar a comunidade para a educação inclusiva, propor medidas de suporte à 

aprendizagem, acompanhar e monitorizar a sua aplicação, aconselhar ma implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas, acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem e elaborar 

os relatórios e planos previstos na lei; 

5.3. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) que, sendo uma estrutura de apoio que agrega os recursos 

humanos e materiais, funciona em articulação com os demais serviços e estruturas da escola na ajuda 

à inclusão e acesso ao currículo. 

6. Bibliotecas Escolares do Agrupamento, cujo serviço pedagógico contribui para a formação da 

criança/aluno e que colaboram na ação do docente. 

7. O Português Língua de Acolhimento (PLA), numa ação de aproximação à realidade sociocultural 

envolvente, onde se aplicam as orientações constantes do documento O Português para Falantes de 

Outras Línguas, oriundo da tutela. Destina-se à população imigrante estabelecida na área abrangida pelo 

Agrupamento que pretende conhecer a língua e a cultura do país de acolhimento com vista à procura de 

trabalho e a uma melhoria das condições de vida. 

8. O Grupo/Turma, como espaço privilegiado de intervenção pedagógica, cujos critérios de constituição 

decorrem da aplicação e cumprimento da legislação em vigor e dos documentos internos aprovados pelo 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral.  
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9. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

Objetivos Metas Indicadores 

1. Melhorar os 
resultados 
escolares 

1.1. Reduzir a taxa de 
insucesso escolar de acordo 
com o Plano de Melhorias em 
vigor 

1.1.1. Percentagem de alunos que transitam de ano 
(Taxa de Transição) 

1.1.2. Relação entre o nº de alunos com Tutoria que 
transita de ano e o nº de alunos tutorados 

1.2. Melhorar a eficácia dos 
apoios (APA) prestados 

1.2.1. Relação entre o nº de alunos de APA com 
classificação positiva e o nº de alunos com APA, por 
disciplina 

1.3. Garantir a qualidade das 
aprendizagens 

1.3.1. Percentagem de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas (Taxa de Sucesso) 

1.3.2. Percentagem de alunos dos Cursos Profissionais 
que transitam de ano sem módulos em atraso 

1.3.3. Percentagem de alunos dos Cursos Profissionais 
que certificam 

1.3.4. Percentagem de alunos dos Cursos Vocacionais 
(VOC) que certificam 

1.3.5. Percentagem de alunos distinguidos com mérito 
escolar de acordo com o RIA 

1.3.6. Percentagem de alunos de 12º ano com currículo 
completo que certificam 

1.3.7. Taxa coortal por ciclo (nº médio de anos que os 
alunos demoram a terminar o ciclo) 

1.4. Subir a média das 
classificações internas por 
disciplina 

1.4.1. Diferença entre a classificação média interna do 
ano em relação ao(s) ano(s) anterior(es) 

1.5. Reduzir as disparidades 
entre os resultados da 
avaliação interna e os da 
avaliação externa 

1.5.1. Diferença entre a média dos resultados obtidos 
na classificação interna e os das provas finais de 
ciclo/exames nacionais por disciplina 

1.5.2. Distância da classificação média para o valor 
médio nacional por disciplina 
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Objetivos Metas Indicadores 

2. Promover a 
inclusão social e 
reduzir os níveis 
de absentismo e 
abandono 
escolares 

2.1. Garantir que as 
crianças/alunos sinalizados ao 
GAAF tenham 
acompanhamento 

2.1.1. Relação entre o número de crianças/alunos 
sinalizados pelo professor titular/DT e dos 
acompanhados 

2.2. Encaminhar para 
percursos escolares 
alternativos os alunos em risco 
de abandono escolar 

2.2.1. Percentagem de alunos em risco de abandono, 
no AEEG, encaminhados para percursos escolares 
alternativos (PCA, CEF, Profissionais, EFA) 

2.3. Diminuir o número de 
faltas dadas pelos alunos 

2.3.1. Número médio de faltas por aluno por ano de 
escolaridade (considerando apenas o nº de alunos 
avaliados no final do ano) 

2.3.2. Relação entre o número total de faltas e o 
número de aulas dadas (em valores acumulados) 

2.4. Reduzir o número de 
alunos excluídos por faltas 

2.4.1. Diferença (pp) entre o nº de alunos excluídos por 
faltas do ano em relação ao(s) ano(s) anterior(es) 

2.5. Garantir a conclusão de 
estágio a pelo menos 90% dos 
alunos dos Cursos 
Profissionais 

2.5.1. Relação entre o número de alunos dos Cursos 
Profissionais que entrou em estágio e o número dos 
que o concluíram 

2.6. Melhorar a 
empregabilidade dos alunos 
dos Cursos Profissionais 

2.6.1. Relação entre o número de alunos empregados 
no fim do curso e o número dos que concluíram o 
estágio 

3. Prevenir 
comportamentos 
indisciplinados 

3.1. Aumentar o número de 
turmas com comportamento 
classificado de bom 

3.1.1. Número de turmas com comportamento 
classificado de bom nas atas de final de ano 

3.2. Diminuir as situações de 
indisciplina grave e muito grave 

3.2.1. Número de participações de ocorrências 
disciplinares classificadas como graves e muito graves 

3.2.2. Número de medidas disciplinares sancionatórias 
de suspensão grave e muito grave (3 ou mais dias) 

3.2.3. Número de participações inseridas na plataforma 
da Segurança Escolar 
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Objetivos Metas Indicadores 

4. Consolidar os 
eixos do Projeto 
Educativo: 

- Eixo Educativo 
- Eixo Pedagógico 
- Eixo Cultural 

4.1. Aumentar o nível de 
participação dos alunos nos 
projetos e atividades 
dinamizados no agrupamento 

4.1.1. Percentagem de alunos que participa em 
atividades propostas no PAA: 

- Clubes 
- Desporto escolar 
- AEC 
- Projetos 

4.2. Aumentar o número de 
atividades dinamizadas por 
alunos 

4.2.1. Número de atividades/projetos propostas no PAA 
por alunos 

4.2.2. Número de atividades propostas e dinamizadas 
pela Associação de Estudantes 

5. Dinamizar as 
bibliotecas 
tornando-as uma 
referência 
catalisadora de 
desenvolvimento 
cultural 

5.1. Aumentar o número de 
utilizadores 

5.1.1. Média diária do número de utilizadores das 
Bibliotecas Escolares 

5.2. Aumentar o número de 
alunos colaboradores 

5.2.1. Número de “Alunos Monitores” 

5.2.2. Número de “Alunos Amigos da Biblioteca” 

5.3. Consolidar as atividades 
de promoção do livro e da 
leitura 

5.3.1. Número de atividades dinamizadas pelas 
Bibliotecas Escolares 

6. Reforçar a 
participação da 
comunidade 
educativa na vida 
da escola 

6.1. Garantir que pelo menos 
70% dos encarregados de 
educação participa numa 
reunião / contacta com o DT, 
por ano 

6.1.1. Percentagem de contactos anuais dos 
encarregados de educação com o Diretor de Turma 

6.2. Ter um representante de 
pais e EE por turma no 
ensino diurno 

6.2.1. Representante de Pais e Encarregados de 
Educação por turma 

6.3. Promover a articulação 
vertical /horizontal entre 
disciplinas/ anos/ ciclos/ 
estabelecimentos 

6.3.1. Atividades desenvolvidas entre ciclos /anos 
(PAA): manter um mínimo de 50% das atividades em 
articulação 

6.3.2. Atividades desenvolvidas entre estabelecimentos 
do agrupamento (PAA) 

6.3.3. Atividades desenvolvidas que incluam várias 
disciplinas de uma mesma turma 
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7. Projetar a 

imagem do 

Agrupamento no 

exterior 

7.1. Melhorar a higiene e a 

segurança dos vários 

estabelecimentos do 

Agrupamento 

7.1.1. Número de intervenções que contribuíram para a 

melhoria dos estabelecimentos do agrupamento (obras, 

mobiliário, …) 

7.2. Melhorar os espaços 

verdes dos vários 

estabelecimentos do 

Agrupamento 

7.2.1. Número de intervenções que contribuíram para o 

arranjo e manutenção dos espaços verdes dos 

estabelecimentos do agrupamento 

7.3. Promover a melhoria dos 

serviços (secretaria, 

papelaria, refeitório, bar, 

portaria) 

7.3.1. Aplicação de inquéritos de satisfação em cada um 

dos serviços 

7.4. Divulgar o agrupamento 

7.4.1. Número de utilizadores da página do AEEG 

7.4.2. Número de ações de divulgação no exterior 

7.4.3. Número de participações pontuais de alunos em 

concursos, ações ou eventos promovidos por entidades 

exteriores ao agrupamento 

7.5. Fidelizar os alunos ao 

Agrupamento 

7.5.1. Número de mentores e número de mentorados 

(Apadrinhamento do caloiro) 

7.6. Divulgar casos de 

sucesso de alunos/ex-alunos 

do agrupamento 

7.6.1. Número de ações junto da comunidade escolar 

promovidas por alunos/ex-alunos para divulgação dos 

seus casos ou percursos 

8. Manter uma 

dinâmica de 

autoavaliação no 

Agrupamento 

8.1. Consolidar o 

Observatório de Qualidade 

8.1.1. Número de indicadores criados que se constituam 

como referenciais do agrupamento 

8.1.2. Número de ações de divulgação/reflexão 
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10. CONCLUSÃO 

O presente Projeto Educativo visa ser coletivo e integrador e requer o desenvolvimento de um clima de 

confiança assente no diálogo, na cooperação, na negociação e no direito de todos poderem intervir na tomada 

de decisões que orientam a vida deste agrupamento escolar. E preconiza-se construído por sentimentos, 

emoções e valores, mas também por ações. 

Este Projeto Educativo revela a identidade da comunidade educativa que o concebeu e define as linhas de ação 

educativa nos domínios da organização pedagógica e curricular, bem como na gestão estratégica e de recursos 

humanos, incluindo potenciais ações que possam dar sentido e coerência ao caminho da comunidade educativa 

em busca da sua eficácia e sucesso e que contribuam para o desenvolvimento do Agrupamento, numa lógica 

de rigor e exigência. 

Para que os objetivos e metas previstas no atual Projeto Educativo sejam concretizados é fundamental que 

toda a comunidade educativa os conheça e assuma. O acompanhamento e avaliação da implementação do 

Projeto Educativo serão efetuados pelo Conselho Geral. Deles decorrerá o planeamento dos anos letivos 

seguintes e proceder-se-á aos reajustamentos considerados necessários com vista à concretização dos 

objetivos e metas previstos neste documento.
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ANEXOS 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DO AGRUPAMENTO 

 
  CONSELHO GERAL 

DIRETOR 

CONSELHO 

ADMINISTRATIVO 

EQUIPA DO DIRETOR 

SUBDIRETORA ADJUNTOS 
ASSESSORA  

(ENSINO NOTURNO) 

DOCENTES ALUNOS ENC. EDUCAÇÃO 

COORDENADORES DE 
ESTABELECIMENTO 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

COORD. 

DEPART. 

COORD. 
DT, CP, 

CEF,EFA 

COORD. 
ANO 

(1º CICLO) 

COORD. 
PROJ. 

EDUC. 
ESP.(*) 

SECÇÃO AV. DESEMP. DOCENTE (SADD) 

CENTRO DE 
FORMAÇÃO 

EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR 

CONSELHO 

PEDAGÓGICO 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
ENSINO SECUNDÁRIO 

ENSINO NOTURNO 

ENSINO BÁSICO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: (*) Representante da Equipa Multidisciplinar no Conselho Pedagógico  

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS C.M. LOURES DOCENTES (CNL) 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL (*) EMAEI 

GABINETE 
DE APOIO AO 

ALUNO E À 
FAMÍLIA 

SERVIÇO DE 
PSICOLOGIA 

ORIENTAÇÃO 

PSICÓLOGOS PSICÓLOGA (CML) 

T.I. SOCIAL (CML) T.I. SOCIAL ANIMADOR MEDIADOR 

GABINETE DE MEDIAÇÃO 
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MATRIZES CURRICULARES 

 


