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PREÂMBULO 

 

O Projeto Educativo é um instrumento da autonomia da escola que de acordo com 

o previsto na alínea a) do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, 

define a orientação educativa do Agrupamento de acordo com princípios, valores, 

metas e estratégias escolhidas. 

Os princípios e valores educativos estão, de um modo geral, consagrados na 

Constituição da República Portuguesa e na Lei de Bases do Sistema Educativo. A 

Constituição consagra no Artigo 74.º o direito universal ao ensino, garantindo a 

igualdade de oportunidade de acesso e êxito escolar; a Lei de Bases do Sistema 

educativo reafirma aquele direito, acrescentando, entre outros princípios, o 

propósito de responder às necessidades da realidade social, ao mesmo tempo que 

se compromete com o "desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos 

indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho” (Artigo 2.º, da Lei nº 

49/2005 de 30 de Agosto). 

Sendo uma instituição do Estado, a escola pública possui uma responsabilidade 

acrescida na realização do ideário político consagrado na Constituição e na Lei, 

mas, por outro lado, e porque diretamente ligada aos órgãos de soberania, 

nomeadamente a um governo executivo e a um Ministério da Educação, a escola 

pública é especialmente vulnerável às circunstâncias políticas. É na relação com 

estes dois limites, o do plano ideológico estatal de matriz republicana e 

democrática e o do plano da prática política, de regulação centralizada, que a 

escola desenvolve a função educativa. 

A igualdade de oportunidade de acesso e êxito escolar, objetivo primeiro da escola 

pública, corresponde a um conjunto de esforços de natureza curricular e 

pedagógica que, pela sua complexidade, absorve importantes recursos e sinergias, 

relegando para segundo plano outros valores educativos. O alargamento da 

escolaridade obrigatória para doze anos, a exigência de resultados a nível de 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 

3 

 

rankings, um contexto económico e social competitivo e, presentemente, de crise 

aguda, a referência a parâmetros internacionais, configuram os desafios da escola. 

Neste sentido, os princípios, os valores, as metas e as estratégias educativas são 

aqui definidos, não em termos absolutos, mas numa perspetiva exequível e por 

relação às necessidades prementes e pressentidas na comunidade. 
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I. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 
 
 

 

 Localização/área geográfica 

 População e freguesias 

 Dados estatísticos pertinentes 
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 Arraiolos é uma vila alentejana situada no distrito de Évora 

e cobre uma área territorial  de 684,08Km 2 .  Tem uma população de 7.352 

habitantes (Censos 2011), é sede de Concelho e agrega cinco freguesias: 

Arraiolos, Igrejinha e Vimieiro, União das Freguesias de S. Gregório e Santa Justa e 

União das Freguesias de S. Pedro da Gafanhoeira e Sabugueiro. Dista 136 km de 

Lisboa, 95Km de Espanha e 22 km de Évora.   

 
 
 

 

 

 

Fig 1: Localização de 
Arraiolos no território 
nacional. 

 

Fig.2: Mapa do Concelho com 

Freguesias. 
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 Arraiolos apresenta vestígios de ocupação humana 

que remontam ao IV Milénio a. C.. Em 1290 recebeu de D. Dinis o 

primeiro foral, tendo sido mandado edificar o Castelo em 1305 e 

celebrado o contrato da sua feitura com João Anes e Martim 

Fernandes. De salientar que Arraiolos foi também, a partir de 

1387, condado de D. Nuno Álvares Pereira, concelho onde 

permaneceu longos períodos da sua vida. Em 1835, o concelho 

foi integrado no distrito de Évora. 

 

 

 A vila de Arraiolos é conhecida pela comercialização e 

confeção de tapetes segundo uma técnica de bordado e design que 

remonta ao séc. XVII; contudo o município concentra os recursos 

económicos no setor primário, com incidência na agricultura, e setor 

terciário, com incidência em serviços públicos. De acordo com os 

dados do INE (2013), 47,32% da população é economicamente 

ativa. 
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 Sendo dinamizado por associações e coletividades de 

natureza desportiva e lúdica, atualmente o Concelho integra diversas 

infraestruturas de natureza cultural, conforme indicado nos quadros 

abaixo apresentados.  

 

 

ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES POR FREGUESIAS: 

 

FREGUESIAS Associações/colectividades 

 
ARRAIOLOS 

Clube de Pesca  Desportiva  de Arraiolos 

Centro  Cultural  e Desportivo  de Santana 

Associação Social Unidos de Santana 

Sociedade Columbófila  Arraiolense 

Clube Desportivo  da Malha de Arraiolos  “Os Malhadores” 

Núcleo de Cicloturismo 

Associação Desportiva  de Caçadores  das Ilhas 

Clube Desportivo  dos Caçadores  de Arraiolos 

Lusitano  Clube Desportivo  Arraiolense 

Clube de Caçadores  de Santana  do  campo 

 Grupo Etnográfico “ Os Camponeses de Arraiolos” 

Grupo  União 25 de Abril 

Futebol Clube de Santana do Campo 

Centro Nacional de Escutas 

Casa das Artes 

 
IGREJINHA 

Centro  Social,  Recreativo  de Cultura  e Desporto  de 

Igrejinha 

Associação de Jovens da Igrejinha 

 
SANTA  JUSTA 

Grupo  Desportivo  Vale Pereirense 

Grupo  Musical e Recreio  Valpereirense 

 
SABUGUEIRO 

União Futebol  Clube do  Sabugueiro 

Sociedade Recreativa  “Irmãos  Unidos” do  Sabugueiro 

Associação de Jovens do Sabugueiro 

 
SÃO GREGÓRIO 

Sociedade Recreativa  1º  de Novembro 

Sociedade Recreativa  Aldeia da Serra 

 Clube Desportivo  S.  Pedrense 
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SÃO PEDRO DA 

GAFANHOEIRA 

Clube de Orientação  Gafanhoeira-Arraiolos 

Clube Desportivo  de Malha de S. Pedro  da Gafanhoeira 

“Os Pioneiros” 

Sociedade Recreativa  S. Pedrense 

 
 
 
 
 

VIMIEIRO 

Clube Alentejano  dos Desportos  Vimieirenses 

Sociedade Columbófila  Flor  do  Alentejo 

Associação de Caçadores  do  Vimieiro 

Centro  Nacional de Escutas  – Agrupamento  de Vimieiro 

Sociedade Filarmónica  1º  de Abril  Vimieirense 

Sociedade  Musical União Vimieirense 

Jovens Vimieirenses em movimento 

 

 
Infra-estruturas de natureza cultural: 

 

FREGUESIAS Quantidade/Tipologia 
 
 
ARRAIOLOS 

1 Cine -Teatro Municipal 

1 Pavilhão Multiusos 

1 Biblioteca Municipal (possui uma sala polivalente) 

Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos 

 
IGREJINHA 

1 Biblioteca 

1 Museu Rural 
 
 
 
 
VIMIEIRO 

1 Sala Polivalente – Espaço Urbano de Vimieiro 

1 Sala de Espetáculos da Sociedade Musical União 

Vimieirense 

1 Biblioteca da Junta de Freguesia 

Centro Interpretativo do Mundo Rural 
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 Nível de escolaridade da População 

 

 

 

De acordo com os dados disponíveis (Census 2011) o maior 

índice de grau de escolaridade situa-se no 1º ciclo de 

escolaridade. 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE (CENSUS 

2011): 

 

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

 

POPULAÇÃO 

 

Nenhum nível de escolaridade 886 

Educação pré-escolar 159 

1º ciclo 2460 

2º ciclo 755 

3º ciclo 1102 

Secundário 1254 

Outras formações 45 

Ensino superior 702 

Analfabetos 680 
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II.  O AGRUPAMENTO 
 
 

 

 Organograma 
 Rede escolar do agrupamento 
 Equipamentos 
 Recursos Humanos 
 Parcerias Sociais 
 Atividades promotoras do sucesso escolar 
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 ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO GERAL 

Presidente: Prof.ª Paula Maria Piçarra Gaspar 

 

DIRETORA 

Maria de Lourdes Tanissa Inglês 

 DIREÇÃO 

Subdirector: José Maria  Amaral de 

Bettencourt Páscoa 

   Adjuntos: 

   - Graça de Fátima Pacheco Amante 

   - Dina Maria Costa 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

Presidente: Maria de Lourdes Tanissa Inglês 

 

 

 

 
Coordenador de Departamento Curricular do Pré–Escolar: Manuela Barrão 

Coordenador de Departamento Curricular 1º Ciclo: Maria Manuela Gregório  

Coordenador de Departamento Curricular de Matemática e Ciências Exp.: António Rosmaninho  

Coordenador de Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas: Ângela Rodrigues 

Coordenador de Departamento Curricular de Expressões: Luís Silva 

Coordenador de Departamento Curricular de Línguas: Sandra Quaresma 

Coordenador de Diretores de Turma do 2º Ciclo: Maria Madalena Silva 

Coordenador de Diretores de Turma do 3º Ciclo: Isabel Madeira 

Coordenador de Diretores de Turma do Secundário: Carlos Rosmaninho 

Coordenador do Núcleo de Educação Especial: Ana Luísa Barreiros 

Coordenador de 2º Ciclo: Ana Isabel Carvalho 

Coordenador de 3º Ciclo: Mafalda Andrade  

Representante dos Cursos Profissionais e Vocacional: Maria do Céu Morcela 

Representante do CQP: Isabel Matos Dias 

Representante da Equipa da Biblioteca: Rui Rebocho 
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 REDE ESCOLAR DO AGRUPAMENTO 
O Agrupamento é constituído por 7 escolas que incluem uma escola com 2º 

e 3º ciclos e ensino secundário, seis escolas de 1º ciclo e quatro  Jardins de 

Infância. 

 

EB 2,3/ES Cunha Rivara 
de Arraiolos (escola sede) 

 
EB1/ JI de Arraiolos 

 
EB1 de Ilhas 

  
EB1 de S.Pedro Gafanhoeira 

JI de S.Pedro da Gafanhoeira1 
 

EB1 de Sabugueiro  
JI de Sabugueiro  

  
EB1 Igrejinha  
JI de Igrejinha 

  
EB1 de Vimieiro  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O edifício sede do Agrupamento situa-se em Arraiolos e encontra-se em 

funcionamento desde 1979. Em 14 de maio de 2004 foi criado o Agrupamento. 

Entre os anos 2010-2012, e sob a responsabilidade da Parque Escolar, foi 

                                                             
1 Desde o ano letivo 2012-2013 não está a funcionar, contudo ainda não foi extinto. 
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construído um edifício novo. O novo edifício da escola sede apresenta os seguintes 

espaços: 

 

 

Nº ESPAÇOS 

25 Salas de aula 

1 Laboratório de Física 

1 Laboratório de Quimica 

1 Laboratório de Biologia-Geologia 

2 Laboratórios de Ciências 

3 Salas de Educação Visual 

2 Sala de Educação Tecnológica 

1 Sala de Música 

1 Sala de Teatro/Expressões 

4 Salas de Informática 

1 Sala Educação Especial 

1 Biblioteca 

1 Ginásio 

1 Campo de Jogos/Atletismo 

1 Sala Polivalente 

1 Loja do Aluno 

1 Gabinete de segurança. saúde e bem-estar 

1 Gabinete de Orientação Psicológica 

1 Bar/Bufete 

1 Sala de Refeições/Convívio 

2 Salas de professores 

1 Sala para a Associação de Estudantes 

1 Sala para a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1 Sala Diretores de Turma 

1 Sala Assistentes Operacionais 

1 Sala da Presidência do Conselho Geral 

1 Gabinete de Atendimento  

2 Gabinetes da Direção 

1 Gabinete de Reuniões 
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3 Serviços Administrativos 

1 Arquivo 

 

 

 

 RECURSOS HUMANOS DO AGRUPAMENTO 
 

Docentes 99 

Assistentes Técnicos 6 

Assistentes Operacionais 26 

Psicólogo 1 

 

 ALUNOS INSCRITOS 

Pré-escolar 48 

1º Ciclo 

210 

1º ano – 48; 2º ano – 65; 3º ano – 41; 4º 

ano - 56 

2º Ciclo 133 

3º Ciclo 180 

Ensino Secundário 127 

Ensino Profissional 37 

Ensino Vocacional 26 
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NÚMERO DE ALUNOS POR NÍVEIS DE ESCOLARIDADE: 
 
 

 

Ensino Básico  -  2º ciclo 

 

5º ano 

 

70 

6º ano 

 

63 

 

Ensino Básico  -  3º ciclo 

 

7º ano 57 

8º ano 59 

9º ano 64 

Curso Vocacional 

 

26 

 

Ensino Secundário 

 

10º ano  

 

Ciências e Tecnologias 

 

15 

 

Línguas e Humanidades 

 

23 

Curso Profissional de Técnico 

de Gestão de Ambiente 

 

17 

11º Ano 

 

 

Ciências e Tecnologias 

 

23 

Línguas e Humanidades 

 

31 

12º Ano  

Ciências e Tecnologias 

 

32 

Línguas e Humanidades 

 

19 

Curso Profissional de Técnico 

Auxiliar de Saúde 

 

18 
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 PARCERIAS  SOCIAIS 
 
 
De há muito que o Agrupamento de Escolas de Arraiolos pauta a sua 

vivência diária por uma estreita colaboração com diversas entidades que 

constituem a comunidade educativa. 

 

A relação estabelecida opera-se tanto a nível formal como informal e 

caracteriza-se pela participação em projetos das várias entidades, bem como 

por apoios de caráter logístico que as mesmas facultam às iniciativas 

promovidas pelo Agrupamento. 

 

 
 

Entidades Parceiras: 
 

 Câmara Municipal de Arraiolos  
 Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE  
 Casa das Artes  
 GNR  
 Bombeiros Voluntários de Arraiolos 
 Centro de Saúde de Arraiolos (USF Matriz/UCC de Arraiolos) 
 Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos  
  Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro 
 Associações Recreativas /Culturais/Desportivas do Concelho  
 Centro Social e Paroquial de Arraiolos  
 Núcleo de Dadores Benévolos de Sangue  
 Universidade de Évora  
  Universidade Nova de Lisboa 
 Associação Imagem Impressa  
 Universidade Sénior de Évora 
 Juntas de Freguesia  
 CRI (Centro de Recursos Inclusão) – APPACDM  
 Caixa de Crédito Agrícola 
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 ATIVIDADES PROMOTORAS DE SUCESSO ESCOLAR 
 

Encontram-se em desenvolvimento os seguintes projetos:  

 

 Clube Eco-Escolas  

 DecoJovem 

 Gabinete de Segurança, Saúde e Bem –Estar  

 Plano Nacional de Leitura  

 Clube de Informática 

 Clube das Ciências  

 Desporto Escolar  

 Gabinete de Apoio ao Aluno 

 Orientação Escolar e Vocacional 

 Núcleos de Estágio 

 Rede de Bibliotecas Escolares – Projetos promovidos pelas Bibliotecas 

escolares  

  “ARRIVAR” - Jornal do Agrupamento de Escolas 

 Blogue da Biblioteca: http://biblioblogarraiolos.blogspot.pt/ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioblogarraiolos.blogspot.pt/
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III.  DIAGNÓSTICO 
 

 Organização Pedagógica 

 Aprendizagem dos Alunos 

 Funcionamento do Agrupamento 

 Relação Escola/Comunidade 

 Formação dos Membros da Comunidade Educativa 
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A. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

1. Articulação pedagógica entre os diferentes níveis de ensino 

 Articulação curricular com caráter informal. 

2. Abandono Escolar 

 Pouco significativo em termos estatísticos. 

3. Educação para a Igualdade 

 Ausência de resposta para alunos de faixa etária desfasada do ciclo. 
 

 Fraca participação da Associação de Estudantes na vida da Escola. 
 

 Insuficiente conhecimento dos Diretores de Turma no âmbito dos 

Serviços Especializados de Apoio Educativo. 

4. Ocupação educativa dos alunos durante todo o tempo letivo 

 Oferta reduzida de atividades extracurriculares. 
 

5. Política disciplinar comum ao agrupamento e de natureza preventiva 

 Ausência da  Área Transversal de Educação para a Cidadania. 
 

6. Educação para a segurança e saúde 

 Insuficiente  intervenção a nível da Educação para a Saúde. 

 Pouco conhecimento prático de regras de segurança em caso de 

fenómenos. externos 

7. Competências ao nível das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 Dificuldade de desenvolvimento das TIC’s. 

8. Comportamentos no âmbito da Educação Ambiental 

 Fraca consciência ao nível da Educação Ambiental e Educação para o 

Consumidor. 

9. Alunos com resultados escolares de excelência 

 Pouco reconhecimento dos alunos que se destacam a nível académico. 
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10.  Alunos com excelentes resultados de mérito desportivo em 

representação da escola 

 Pouco reconhecimento dos alunos que se destacam a nível desportivo. 

 

 

B. APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 
1. Insucesso nas disciplinas de Português, Inglês, Matemática e Físico-

Química 

 Algum insucesso na área das línguas e nas disciplinas de matemática e 

físico-química. 

 

2. Sucesso/Insucesso nos 1º, 2º e 3º ciclos 

 Pouco reconhecimento da implementação do ensino experimental em 

níveis etários mais baixos. 

 

3. Sucesso/Insucesso no Ensino Secundário 

 Pouco empenho dos alunos deste nível de ensino. 

 

4. Sucesso/Insucesso nos Exames Nacionais 

 Fracos resultados nos Exames Nacionais. 

 

 

 

C. FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

 

1. Interligação entre as Escolas do Agrupamento 

 Falta de articulação entre o órgão de gestão e as estruturas intermédias. 

 Pouca articulação entre as atividades propostas para o Plano Anual de 

Atividades e entre os vários projetos. 

 

2. Utilização dos Recursos Existentes nas Escolas 

 Pouco reconhecimento das boas práticas pedagógicas. 

 Fraca participação significativa do PND na vida da escola. 

 Fraca utilização da Biblioteca Escolar. 
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D. RELAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE 

 

1. Parcerias na resolução de problemas 

 Pouca ligação ao ensino superior e ausência de ligação a escolas 
profissionais. 

 Incipiente caráter institucional das relações com as Instituições 
representativas dos vários setores e interesses da comunidade. 

 
 
2. Participação dos Encarregados de Educação na vida do Agrupamento 

 
 Participação pouca significativa dos Encarregados de Educação, 

sobretudo em níveis mais avançados de ensino. 
 

3. Componente de apoio à família 

 Famílias disfuncionais e com dificuldades económicas. 

 

 

E. A FORMAÇÃO DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

1. Formação centrada no processo de desenvolvimento do Projeto 

Educativo 

 

 Dificuldade de obtenção de formação em áreas disciplinares específicas. 

 Dificuldade de interiorização de comportamentos 

 

2. Formação para todos os elementos da comunidade educativa tomando 

em consideração as necessidades diagnosticadas 

 

 Existência de alguns conflitos interpessoais. 

 Dificuldade em manter níveis permanentes de atualização. 
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IV.  LINHAS DE INTERVENÇÃO/ 
/METAS A ATINGIR 

 

 Organização Pedagógica 

 Aprendizagem dos Alunos 

 Funcionamento do Agrupamento 

 Relação Escola/Comunidade 

 Formação dos Membros da Comunidade Educativa 
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A. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

 

1. Articulação pedagógica entre os diferentes níveis de ensino: 

Medidas de Ação Metas 

 

A.1.1. Criar Conselhos de Delegados do 2º e 3º Ciclos/Sec. 

A.1.2. Criar a figura do Coordenador de Ciclo. (2º e 3º 

Ciclos). 

A.1.3. Promover reuniões de trabalho periódicas entre os 

Coordenadores da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo. 

A.1.4.Solicitar aos educadores de infância e aos docentes, 

sugestões de metodologias/estratégias a implementar, 

conteúdos a articular, atividades a desenvolver e as 

metas/objetivos a atingir. 

A.1.5.Reuniões de trabalho periódicas de docentes por ano 

de escolaridade ou grupo. 

A.1.6.Implicar o maior número de disciplinas, atendendo ao 

currículo, à gestão participada do mesmo e às metas 

curriculares propostas pelo Ministério da Educação, 

para cada uma das mesmas disciplinas. 

A.1.7. Promover atividades que permitam a aproximação 

entre ciclos. 

A.1.8. Criar a figura do Coordenador de Ensino Secundário. 
 

 
 Articulação curricular 

horizontal e vertical dos 
diferentes ciclos. 
 

 Articulação entre o Pré - 
escolar e o 1º ciclo. 

 
 Articulação grupo/ano. 
 
 Promoção de um 

trabalho mais articulada 
com a comunidade tendo 
em vista os interesses 
dos alunos. 
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2. Abandono Escolar: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

A.2.1. Manter estruturas curriculares diversificadas: 

         - percursos curriculares alternativos; 

         - cursos vocacionais; 

         - cursos profissionais. 

A.2.2. Garantir as condições para acompanhamento 

adequado e atempado dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. 

A.2.3. Proporcionar informação adequada sobre diferentes 

opções educativas disponíveis, para os alunos dos 

vários níveis de ensino. 

 

 
 
 
 

 Fixação do maior 
número de alunos no 
Agrupamento, através 
da diversificação da 
oferta formativa. 

 

 

3. Educação para a Igualdade: 

Medidas de Ação 

 

Metas 

 

A.3.1. Candidatura a entidade promotora do CQEP. 

A.3.2. Criação da equipa do CQEP. 

A.3.3. Apoiar iniciativas da equipa de Orientação Escolar e 

Vocacional. 

A.3.4 Iniciar a Orientação Escolar e Vocacional a partir do 

7º ano. 

A.3.5. Constituição de uma turma de curso vocacional de 

nível básico e curso profissional de nível secundário. 

A.3.6. Implementar condições para a criação de novas 

áreas de estudo que permitam a fixação de alunos do 

ensino secundário na Escola. 

A.3.7. Apoiar e estimular iniciativas da Associação de 

Estudantes conducentes a uma participação ativa na 

vida da Escola. 

A.3.8. Integrar os alunos de 5º ano através do Diretor de 

Turma e de alunos mais velhos (tutores/padrinhos). 

A.3.9. Estabelecer protocolos com Unidades de 

 Criação de um Centro 
para a Qualificação e 
Ensino Profissional. 

 Realização de Orientação 
Escolar e Vocacional com 
uma equipa 
multidisciplinar, 
incluindo um elemento 
da APEE. 

 Criação de novos cursos 
de nível básico e 
secundário. 

 Promoção do 
Associativismo juvenil. 

 Reforço da ligação com 
estruturas de Serviços 
Especializados de Apoio 
Educativo. 

 Inclusão de todos os 
alunos com NEE, 
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Saúde/Serviços especializados. 

A.3.10. Incrementar o reforço curricular a língua 

portuguesa para alunos cuja língua materna não seja 

o português. 

A.3.11. Implementar normas do Português Língua Não 

Materna de forma a responder às necessidades 

concretas dos alunos. 

 

educativa e socialmente, 
articulando com 
instituições 
especializados. 

 Integração de todos os 
alunos estrangeiros. 

 

 

4. Ocupação educativa dos alunos durante todo o tempo letivo: 

Medidas de Ação Metas 

 

A.4.1. Criação de um Centro de Recursos de Educação 

Artística. 

A.4.2.Dinamizar atividades artísticas no âmbito do 

enriquecimento curricular – cerâmica, artes 

decorativas, música, teatro, dança e outras, conforme 

disponibilidade e interesses manifestados. 

A.4.3.Apostar no desenvolvimento de atividades no âmbito 

do Desporto Escolar numa perspetiva da formação 

integral dos alunos. 

A.4.4. Mobilizar os recursos humanos e materiais 

necessários para o acompanhamento dos alunos em 

caso de ausência de professor titular da 

turma/disciplina. 

A.4.5. Criar atividades culturais abrangentes 

A.4.6. Manter, todos os dias da semana, a Biblioteca da 

Escola sede aberta das 8:20 às 17:40 e a Biblioteca do 

1º Ciclo durante todos os intervalos e à hora do 

almoço. 

A.4.7. Envolver a Associação de Estudantes na dinamização 

de atividades educativas para os alunos. 

 

 
 
 Promoção de atividades 

extracurriculares 
diversificadas, no espaço 
escola, como forma de 
enriquecimento cultural. 
 

 Redução da saída de 
alunos do edifício escolar 
durante o período letivo. 
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5. Política disciplinar comum ao agrupamento e de natureza preventiva: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

A.5.1. Atribuir crédito horário ao Diretor de Turma. 

A.5.2. Criar Assembleias de Turma. 

A.5.3. Promover a compreensão da importância de ”Viver 

com os outros”. 

A.5.4. Aumentar a capacidade para a resolução de 

“Situações de conflito e violência”. 

A.5.5. Desenvolver “Comportamentos específicos de 

segurança”.  

 A.5.6. Responsabilizar os elementos da comunidade 

educativa por danos materiais e equipamento. 

A.5.7. Implementar o Plano de Ação de Educação e de 

Formação para a Cidadania. 

A.5.8. Implementar outras ações de prevenção/resolução 

de problemas de carácter disciplinar. 

A.5.9. Promover no Agrupamento o escrupuloso respeito 

pelas regras vigentes no Regulamento Interno e Estatuto 

do Aluno. 

 

 

 Promoção de 

comportamentos cívicos 

– Educação para a 

Cidadania. 

 

 Prevenção de eventuais 

situações de indisciplina 

através de uma atuação 

precoce e concertada 

entre os diferentes 

agentes educativos. 

 

 

6. Educação para a segurança e saúde: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

A.6.1. Constituir uma equipa multidisciplinar de Técnicos, 

nomeadamente, Psicólogo(a), Técnico(a) de Serviço 

Social/Assistente Social. 

A.6.2.Apoiar o Gabinete de Saúde e Bem-estar no 

desenvolvimento de ações nas áreas de Alimentação 

e Atividade Física; Saúde Oral; Prevenção do 

Consumo de Substâncias Psicoativas; Sexualidade; 

Infeções Sexualmente Transmissíveis; Violência e 

segurança em Meio Escolar. 

A.6.3. Intervir ao nível do bufete através de 

aconselhamento e promoção de escolhas saudáveis. 

A.6.4. Apoiar projetos de turmas no âmbito da Educação 

para a Saúde. 

 
 Obtenção de ajuda de 

Técnicos especializados. 
 

 Promoção da Educação 
para a Saúde e para a 
prática de 
comportamentos 
saudáveis.  
 

 Integração dos alunos 
com excesso de 
peso/obesidade em 
programas adequados. 

  Promoção de condições 
de saúde potenciadoras 
do sucesso educativo. 
 

 Operacionalização de 
procedimentos de 
segurança. 
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A.6.5. Intervir ao nível das empresas de fornecimento de 

refeições no sentido da confeção de refeições mais 

equilibradas. 

A.6.6. Fomentar práticas de alimentação saudável. 

A.6.7. Impedir a saída dos alunos do ensino básico, do 

edifício escolar, durante o período letivo. 

A.6.8 Constituir uma equipa responsável pela segurança 

em meio escolar. 

A.6.9. Criar os Planos de evacuação/Plantas de localização. 

A.6.10. Implementar sinalética e alarmes. 

A.6.11. Articular o desenvolvimento de iniciativas com o 

GSBE. 

 

 

7. Competências ao nível das Tecnologias de Informação e Comunicação: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

A.7.1. Aumentar a produção, distribuição e utilização de 

conteúdos pedagógicos em suporte digital. 

A.7.2. Promover/apoiar atividades que permitam melhorar 

as competências de todos os alunos em termos de 

capacidade de utilização e gestão da informação, 

permitindo-lhes desta forma, melhorar a sua 

literacia. 

A.7.3. Concorrer a projetos financiados que permitam a 

compra de equipamento informático. 

A.7.4. Criar o Clube de Informática. 

 

 
 Implementação da 

utilização das 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação. 
 

 Aquisição de novos 
equipamentos 
informáticos. 
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8. Comportamentos no âmbito da Educação Ambiental: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

A.8.1. Apoiar iniciativas no âmbito do Projeto Eco – Escolas. 

A.8.2. Melhorar o acondicionamento de substâncias reagentes 

e encaminhamento adequado de resíduos. 

A.8.3. Apoiar projetos de turmas no âmbito do Programa  Eco-

Escolas. 

A.8.4. Adquirir equipamento utilizando as energias 

alternativas para climatização das salas de aula. 

A.8.5. Aplicar medidas de boas práticas de consumo de 

energia. 

A.8.6. Colocar mais dispositivos em todas as escolas do 

Agrupamento que permitam a seleção de lixos. 

A.8.7. Sensibilizar toda a comunidade educativa para a 

necessidade de reciclar, dando especial atenção ao papel 

gasto em todo o Agrupamento. 

 

 
 
 Gestão mais eficiente 

dos resíduos. 
 

 Diminuição do 
consumo energético. 

 
 Diminuição do 

consumo de papel. 
 Apoio no âmbito dos 

projetos DECOJOVEM 
e Clube de Ciências 

 

9. Alunos com resultados escolares de excelência: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 
A.9.1 Divulgar a alunos e a EEs, no início de cada ano letivo, o 
Regulamento de cada um dos prémios por mérito académico 
existentes no Agrupamento. 
A.9.2. Promover cerimónia pública para atribuição de 

diplomas e prémios por mérito académico. 

A.9.3. Divulgar anualmente, no sítio da internet do 

Agrupamento, os prémios CMA,  Misericórdia, Borralho dos 

Reis, CCAM e  os Quadros de Valor, Excelência e Mérito 

Desportivo. 

 
 

 

 Reconhecimento do 

mérito académico dos 

alunos. 

 Divulgação atempada 

dos diferentes 

Quadros. 
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10. Alunos com excelentes resultados de mérito desportivo em 

representação da escola: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

A.10.1. Reformular o regulamento de atribuição de Prémios de 

Mérito Desportivo. 

A.10.2. Promover cerimónia pública para atribuição de diplomas 

e prémios por mérito desportivo. 

A.10.3. Divulgar, anualmente, no sítio da internet do 

Agrupamento, os Prémios de Mérito Desportivo. 

 Reconhecimento do 

mérito desportivo 

dos alunos. 

 Divulgação 

atempada do 

Quadro de Mérito 

Desportivo. 

 

 

B. APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

1. Insucesso nas disciplinas de Português ,Inglês, Matemática e Físico-

Química: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

B.1.1. Definir, em Conselho de Docentes e nos respetivos grupos 

disciplinares, estratégias adequadas à melhoria dos 

resultados dos alunos. 

B.1.2. Integrar a disciplina de Inglês no currículo do 1º ciclo, 

como oferta complementar. 

B.1.3. Criar um Laboratório de Línguas. 

B.1.4. Criar a Oficina de Escrita. 

B.1.5. Manter em funcionamento estruturas organizativas e 

iniciativas de apoio ao ensino da Matemática. 

B.1.6. Criar o Clube da Matemática. 

B.1.7. Incrementar o “Clube das Ciências”. 

B.1.8. Conhecer universos culturais diferentes. 

B.1.9. Desenvolvimento de projetos interdisciplinares com a 

disciplina de Inglês e a participação em projetos europeus em 

que a comunicação seja em língua inglesa. 

 Desenvolvimento 

de competências em 

português e línguas 

estrangeiras; 

 Dinamização de 

atividades que 

promovam o 

sucesso nas 

referidas disciplinas  

 Alargar horizontes 

de conhecimento 
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2. Sucesso/Insucesso nos 1º, 2º e 3º ciclos: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

B.2.1. Promover formação na área das ciências experimentais. 

B.2.2. Apetrechar o Laboratório de Ciências Naturais do 2º 

Ciclo. 

B.2.3. Definir, em Conselho de Docentes e nos respetivos grupos 

disciplinares, estratégias adequadas à melhoria dos 

resultados dos alunos. 

B.2.4.Desenvolver atividades laboratoriais apoiadas por alunos 
de outros ciclos de ensino.    
 
B.2.5. Analisar em termos quantitativos e qualitativos, 

trimestralmente, a taxa de insucesso. 

 

 

 Desenvolvimento do 

ensino experimental 

nos 1º e 2º ciclos. 

 Aumento da taxa de 

sucesso. 

 Consciencializar os 

alunos e os EE, da 

importância do 

sucesso no ensino 

básico. 

 
 

3. Sucesso/Insucesso no Ensino Secundário: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

B.3.1. Consciencializar os alunos da necessidade de um trabalho 

sistemático. 

B.3.2. Responsabilizar os Encarregados de Educação pelo trabalho 

desenvolvido pelos seus Educandos. 

B.3.3. Definir, nos respetivos grupos disciplinares, estratégias 

adequadas à melhoria dos resultados dos alunos. 

B.3.4. Analisar em termos quantitativos e qualitativos, 

trimestralmente, a taxa de insucesso. 

 

 
 Aumento do 

empenho dos 
alunos nas 
atividades 
académicas. 
 

 Aumento da taxa 
de sucesso. 
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4. Sucesso/Insucesso nos Exames Nacionais: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

B.4.1. Aderir ao projeto Testes Intermédios, no 1º ciclo do Ensino 

Básico. 

B.4.2. Continuar a participar no projeto Testes Intermédios no 3º 

ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. 

B.4.3. Responsabilizar os Encarregados de Educação pelo trabalho 

desenvolvido pelos seus Educandos. 

B.4.4. Definir, nos respetivos grupos disciplinares, estratégias 

adequadas à melhoria dos resultados. 

 

 
 
 
Aproximação à 
média da taxa de 
sucesso a nível 
nacional. 

 

 

C. FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

 

1. Interligação entre as Escolas do Agrupamento: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

C.1.1. Promover reuniões periódicas com Coordenadores de 

Departamento. 

C.1.2. Promover reuniões periódicas com Coordenadores de 

Diretores de Turma. 

C.1.3. Promover reuniões periódicas com os Coordenadores dos 

Cursos Vocacional e Profissionais. 

C.1.4. Promover reuniões periódicas com Coordenador de 

Ensino Especial. 

C.1.5. Promover reuniões periódicas com Coordenador CQEP. 

(Centro para a Qualificação e Ensino Profissional) 

C.1.6. Promover reuniões periódicas com Coordenadores de 

Ciclo. 

 

 Potenciar relações 

de trabalho 

colaborativo / 

cooperativo. 

 

 Reforço da 

articulação entre 

estruturas de gestão. 

 

  Reforço do binómio 

Atividades/Projetos. 
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C.1.7. Promover reuniões de articulação entre coordenadores 

de ciclo e coordenador de projetos. 

C.1.8. Melhorar a circulação de informação pelas várias 

estruturas de orientação educativa do Agrupamento. 

C.1.9. Dinamizar projetos comuns às escolas do Agrupamento. 

 

 

2. Utilização dos Recursos Existentes nas Escolas: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

C.2.1. Avaliar com regularidade a perceção do pessoal docente e 

não docente sobre os vários aspetos do funcionamento da 

Escola/Agrupamento. 

C.2.2. Divulgar as boas práticas pedagógicas. 

C.2.3. Promover reuniões frequentes com as chefias do setor 

administrativo e assistentes operacionais.  

C.2.4. Promover o trabalho de equipa. 

C.2.5. Promover a participação dos assistentes operacionais na 

tomada de decisão das tarefas. 

C.2.6. Promover espaços de debate que estimulem a partilha de 

saberes. 

C.2.7. Desenvolver ações de promoção da leitura. 

C.2.8. Promover atividades que levem toda a comunidade 

educativa a frequentar a Biblioteca Escolar. 

C.2.9. Promover atividades que levem toda a comunidade 

educativa a melhorar os hábitos de utilização da Biblioteca 

Escolar. 

C.2.10. Promover atividades que levem toda a comunidade 

educativa a melhorar as suas competências como leitores, 

utilizadores e gestores de informação. 

 

 Valorização/recon
hecimento do 
papel do pessoal 
docente. 
 

 
 Valorização/recon

hecimento do 
papel do pessoal 
não docente. 

 Estimular o pessoal 
não docente à 
inovação e 
criatividade. 

  Incentivar a 
participação do 
pessoal não 
docente nos planos 
de melhoria do 
Agrupamento. 
 
 

 Mais e melhor 
utilização da 
Biblioteca Escolar 

 Aumento das 
competências 
como leitores de 
toda a comunidade 
educativa. 
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D. RELAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE 

1. Parcerias na resolução de problemas: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

D.1.1. Estabelecer protocolos de colaboração com Instituições de 

Ensino Superior e Institutos Politécnicos. 

D.1.2. Estabelecer protocolos de colaboração com Escolas 

Profissionais e o IEFP. 

D.1.3. Incentivar a articulação de decisões de política educativa 

local com o Conselho Municipal de Educação. 

D.1.4. Manter/renovar os protocolos existentes com a Câmara 

Municipal de Arraiolos; Monte – Desenvolvimento 

Alentejo Central, ACE; Casa das Artes; GNR; Bombeiros 

Voluntários de Arraiolos; Centro de Saúde de Arraiolos 

(USF Matriz/UCC de Arraiolos); Santa Casa da 

Misericórdia de Arraiolos;  Santa Casa da Misericórdia 

de Vimieiro; Associações Recreativas 

/Culturais/Desportivas do Concelho; Centro Social e 

Paroquial de Arraiolos; Núcleo de Dadores Benévolos de 

Sangue; Universidade de Évora;  Universidade Nova de 

Lisboa; Associação Imagem Impressa; Universidade 

Sénior de Évora; Juntas de Freguesia; CRI (Centro de 

Recursos Inclusão) – APPACDM; Caixa de Crédito 

Agrícola 

 

D.1.5. Promover candidaturas do agrupamento a projetos de 

entidades parceiras. 

 
 

 Ligação 
institucional a 
Universidades  e 
escolas 
profissionais. 
 
 

 
 

 Reforço da 
ligação às 
Instituições 
representativas 
dos vários 
setores e 
interesses da 
comunidade. 
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2. Participação dos Encarregados de Educação na vida do Agrupamento: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

D.2.1. Apoiar iniciativas da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento conducentes a uma participação 

ativa na vida do Agrupamento. 

D.2.2. Organizar sessões de formação destinadas a Pais e E.E sobre 

temáticas diversas, designadamente sobre sistema educativo e 

como ajudarem os filhos a estudar.  

D.2.3. Trazer os pais à escola para mostrarem as suas profissões. 

D.2.4. Definir estratégias de ação, para incrementar a participação 

dos Encarregados de Educação por turma. 

D.2.5. Reforçar a participação dos pais e Encarregados de 

Educação nos projetos do Agrupamento. 

 Dinamização de 
atividades que 
promovam a 
presença dos pais 
na Escola. 

 Dinamização da 
ação da 
Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação do 
Agrupamento. 

 Aumento da 
participação dos 
Encarregados de 
Educação na vida 
do Agrupamento. 

 
 

3. Componente de apoio à família: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

D.3.1. Participar ativamente no NLI (Núcleo Local de Inserção) 

promovendo estratégias integradas. 

D.3.2. Promover medidas articuladas com a autarquia e centro de 

saúde no âmbito da Saúde Escolar. 

D.3.3. Concorrer a programas/projetos de apoio alimentar para 

famílias carenciadas. 

D.3.4. Disponibilizar serviços de psicologia, para 

acompanhamento aos alunos e famílias. 

D.3.5. Colaborar com a Escola Segura na prevenção de 

comportamentos de risco. 

 Melhoramento do 
acompanhamento 
e ajuda a alunos e 
famílias 
carenciadas. 

 Diminuição de 
comportamentos 
de risco. 
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E. A FORMAÇÃO DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

1. Formação centrada no processo de desenvolvimento do Projeto 

Educativo: 

E.1.1. Formação interna dada por Professores que frequentaram 

ações de formação em áreas específicas e carenciadas, de 

interesse para o desenvolvimento do Projeto educativo do 

Agrupamento. 

E.1.2. Negociação de pacotes de formação, em áreas carenciadas, 

nomeadamente formação no âmbito das Metas Curriculares 

definidas para cada disciplina. 

 

E.1.3. Ações de formação no âmbito da Educação para a Saúde e 

Ambiente, articulado com o Plano de Atividades do Gabinete 

de Saúde e Bem-Estar. 

E.1.4. Estabelecimento de protocolos com a Universidade de 

Évora/Escola Superior de Enfermagem, com a CMA e outras 

instituições de formação. 

 Formação sobre os 
novos programas das 
diferentes disciplinas 
nos vários ciclos e 
ensino secundário. 

 Formação nas 
diferentes áreas 
disciplinares. 

 Contratualização de 
blocos de formação 
ao Centro de 
Formação Beatriz 
Serpa Branco. 

 Solicitação de 
formação à 
Universidade de 
Évora e ESE’s. 

 

2. Formação para todos os elementos da comunidade educativa tomando 

em consideração as necessidades diagnosticadas: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

E.2.1. Articular com a CMA e outras instituições promotoras de 

formação. 

E.2.2. Estabelecer protocolos com a Direção Geral da 

Administração Pública.  

E.2.3. Apoiar iniciativas internas de formação. 

E.2.4. Promover ações de formação no âmbito das TIC’s. 

E.2.5. Apoiar a criação e funcionamento do CQEP 

 

 Promover 
anualmente ciclos 
de formação para 
os Assistentes 
Operacionais com 
incidência nas 
áreas da relação 
pedagógica e da 
gestão de conflitos. 

 Assegurar 
respostas 
formativas na área 
da modernização 
administrativa. 

 Formação ao longo 
da Vida. 
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ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTOAVALIAÇÃO  

 

Considerando todo o processo de autoavaliação desenvolvido nos anos letivos de 

2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, realizado com base no modelo CAF, 

pretende-se deixar plasmado neste documento a intenção de prosseguir a 

autoavaliação do Agrupamento assente em modelo que implique o menor custo 

orçamental, mas que garanta a fiabilidade dos dados apurados e permita uma 

correta tomada de decisões. 

O processo de autoavaliação do Agrupamento é, à luz dos normativos legais em 

vigor, condição sine qua non para a realização do contrato de autonomia cujo 

interesse de  concretização será alvo de análise e estudo ao longo da vigência do 

presente Projeto. 

A autoavaliação permitirá avaliar o atual estado do Agrupamento, aferir as 

necessidades, apoiar as decisões e avaliar o impacto das mesmas, no sentido de 

serem alcançadas as metas definidas no presente Projeto Educativo, que se 

consubstanciam na prestação de um conjunto de medidas que promovam a 

equidade e o sucesso escolar e sejam garante de um ensino de qualidade. 

O processo de autoavaliação será definido internamente, rentabilizando a 
formação já adquirida e poderá implicar a contratação pontual de uma empresa de 
consultadoria no que diz respeito ao tratamento de dados para posterior decisão 
sobre ações de melhoria. 
 
 

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DO CONTRATO DE 

AUTONOMIA  

 
No seguimento do disposto na Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto, os princípios 
e tendências evolutivas da administração educativa consagrados na Lei de Bases 
do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, e no Decreto 
-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro, apontam para um claro desenvolvimento e 
reforço da autonomia das escolas, entendidos como um dos pilares estruturantes 
do desenvolvimento do sistema educativo português. 
 
O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário aprovado pelo Decreto –
Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 
2 de julho, consolidou esta linha de orientação e 
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passou a considerar o contrato de autonomia como mais um dos instrumentos de 
autonomia, entendendo-o, por via dos compromissos celebrados, como o 
instrumento por excelência de aprofundamento da autonomia das escolas. 
 
Considerando os princípios orientadores da constituição e desenvolvimento de um 
contrato de autonomia pretende o Projeto Educativo que agora se constrói deixar 
explícito, como meta a alcançar durante a sua vigência, criar as condições 
necessárias para a celebração do referido contrato. 
 
Constituem-se como objetivos fundamentais, à luz dos princípios orientadores: 
 
1 - viabilização de projetos educativos que promovam o desenvolvimento local; 
2 - qualidade da aprendizagem das crianças, dos jovens e dos adultos; 
3 -  equidade do serviço prestado, visando a cidadania, a inclusão e o 
desenvolvimento social; 
4 – desenvolvimento de instrumentos credíveis e rigorosos de avaliação e 
acompanhamento do desempenho; 
5 - possibilidades de oferta educativa baseadas em planos curriculares próprios e 
ou adaptações 
do currículo nacional; 
6 -  compromisso do Estado, através da administração educativa e dos órgãos de 
administração e gestão da escola, na execução do projeto educativo, assim como 
dos planos de atividades. 
 
No âmbito do desenvolvimento dos domínios da sua autonomia considerem-se a 
organização e gestão da escola, o sucesso escolar dos alunos, o combate ao 
abandono escolar, a formação integral dos alunos, a integração social e 
comunitária, os cuidados de apoio e guarda, a formação vocacional e profissional, o 
desenvolvimento dos talentos, o empreendedorismo e a abertura à investigação, a 
inovação e a excelência, a aprendizagem ao longo da vida. 
A existência de um contrato de autonomia poderá ainda permitir a oferta de cursos 
com planos curriculares próprios, no respeito pelos objetivos do sistema nacional 
de educação e a adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão 
pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira. 
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V.  DIVULGAÇÃO DO PROJETO 
EDUCATIVO 
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O presente Projeto Educativo obteve parecer favorável em sede 

de Conselho Pedagógico de 8 de janeiro de 2014 e foi aprovado 

em reunião de Conselho Geral realizada em 14 de janeiro do 

mesmo ano. 

 

A divulgação do presente documento será feita por publicação 

na página do Agrupamento de Escolas de Arraiolos. 


