
 

 

 

 

 

 

III.  DIAGNÓSTICO 
 

 Organização Pedagógica 

 Aprendizagem dos Alunos 

 Funcionamento do Agrupamento 

 Relação Escola/Comunidade 

 Formação dos Membros da Comunidade Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

1. Articulação pedagógica entre os diferentes níveis de ensino 

 Articulação curricular vertical pouco formalizada. 

2. Abandono Escolar 

 Residual 

3. Educação para a Igualdade 

 
 Esporádica participação da Associação de Estudantes na vida da Escola. 

 
 Incipiente interiorização de práticas colaborativas entre os Diretores de 

Turma e o Núcleo de Educação Especial 

4. Ocupação educativa dos alunos durante todo o tempo lectivo 

(vide medidas de ação) 

 
5. Política disciplinar comum ao agrupamento e de natureza 

preventiva 

                                             (vide medidas de ação) 

 
6. Educação para a segurança e saúde 

 Reduzida  intervenção a nível da Educação para a Saúde. 

7. Competências ao nível das Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

 Dificuldade de desenvolvimento das TIC’s. 

8. Comportamentos no âmbito da Educação Ambiental 

 Reduzida consciência ao nível da Educação Ambiental e Educação para 

o Consumidor. 

9. Alunos com resultados escolares de excelência 

(Definidas no Projeto Educativo  13/17) 



10. Alunos com excelentes resultados de mérito desportivo em 

representação da escola 

(Definidas no Projeto Educativo  13/17) 

 

B. APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

 Insucesso nas disciplinas de português, matemática e físico-

química 

 

 Algum insucesso na área das línguas e nas disciplinas de matemática 

e físico-química 

 

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

 Alargamento da  implementação do ensino experimental a todos  os 

níveis de ensino 

 

2. Sucesso/Insucesso no Ensino Secundário 

 Pouco empenho dos alunos deste nível de ensino. 

 

3. Sucesso/Insucesso nos Exames Nacionais 

 Necessidade de aproximação entre as classificações internas e os 

resultados nos Exames Nacionais. 

 

 

C. FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

 

1. Interligação entre as Escolas do Agrupamento 

                                             (vide medidas de ação) 

 

2. Utilização dos Recursos Existentes nas Escolas 

(vide medidas de ação) 

 

D. RELAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE 

 

1. Parcerias na resolução de problemas 

                                             (vide medidas de ação) 



 
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 

 

 Dificuldade em manter níveis permanentes de atualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV.  LINHAS DE INTERVENÇÃO/ 
/METAS A ATINGIR 

 

 Organização Pedagógica 

 Aprendizagem dos Alunos 

 Funcionamento do Agrupamento 

 Relação Escola/Comunidade 

 Formação dos Membros da Comunidade Educativa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

 

1. Articulação pedagógica entre os diferentes níveis de ensino: 

Medidas de Ação Metas 

 

A.1.1. Promover reuniões de trabalho periódicas entre os 

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

A.1.2. 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.1.3. Reuniões de trabalho periódicas de docentes por ano 

de escolaridade ou grupo. 

A.1.4. 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.1.5. Promover atividades que permitam a aproximação 

entre ciclos. 

 
 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. 

 

 

2. Abandono Escolar: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

A.2.1. Manter estruturas curriculares diversificadas: 

         - cursos de educação /formação; 

         - cursos profissionais. 

 

 
 

 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. Apoiar iniciativas da equipa de Orientação Escolar e 

Vocacional. 

A.3.2. Apoiar e estimular iniciativas da Associação de 

Estudantes conducentes a uma participação ativa na vida 

da Escola. 

A.3.3. Estabelecer protocolos com Unidades de 

Saúde/Serviços especializados 

 

 
 Realização de Orientação 

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

 Promoção do 
Associativismo juvenil. 

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

 Inclusão de todos os 
alunos com NEE, 
educativa e socialmente, 
articulando com 
instituições 
especializados. 

 

 

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

Medidas de Ação Metas 

 

A.4.1. Reorganização do espaço Oficina d’Artes. 

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 

 
 
 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. 

 



almoço. 

A.4.7. Envolver a Associação de Estudantes na dinamização 

de atividades educativas para os alunos. 

 
 

5. Política disciplinar comum ao agrupamento e de natureza preventiva: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

A.5.1. Criar Assembleias de Turma. 

A.5.2. Promover a compreensão da importância de ”Viver 

com os outros”. 

A.5.3. Aumentar a capacidade para a resolução de 

“Situações de conflito e violência”. 

A.5.4. Responsabilizar os elementos da comunidade 

educativa por danos materiais e equipamento. 

A.5.5. Implementar outras ações de prevenção/resolução 

de problemas de carácter disciplinar. 

 

 

 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. 

A.6.5. Intervir ao nível das empresas de fornecimento de 

refeições no sentido da confeção de refeições mais 

 
 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. 

 



equilibradas. 

A.6.6. Fomentar práticas de alimentação saudável. 

A.6.7. 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. 

 
 Implementação da 

utilização das 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação. 
 

 Aquisição de novos 
equipamentos 
informáticos. 

 

 

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. Colocar mais dispositivos em todas as escolas do 

Agrupamento que permitam a seleção de lixos. 

 

 
 
 Gestão mais eficiente 

dos resíduos. 
 
 
 
 Apoio no âmbito de 

projetos inerentes à 
temática 

 

 



 

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 e 

Prémios 

 

 

 

10. Alunos com excelentes resultados de mérito desportivo em 

representação da escola: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

A.10.1. 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 , 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. Atribuição de apoios ao estudo nas disciplinas com maior    

           taxa de insucesso 

B.1.3 Conhecer universos culturais diferentes. 

 

 

 Dinamização de 

atividades que 

promovam o 

sucesso nas 

referidas 

disciplinas  

 Alargar 

horizontes de 

conhecimento 

 

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 Definir, em Conselho de Docentes e nos respetivos grupos 

disciplinares, estratégias adequadas à melhoria dos resultados 

dos alunos. 

B.2.3. Desenvolver atividades laboratoriais apoiadas por alunos 

de outros ciclos de ensino.   

B.2.4. Analisar em termos quantitativos e qualitativos, 
trimestralmente, a taxa de insucesso. 
 
 

 

 Desenvolvimento do 

ensino experimental no 

pré-escolar, 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. 

 
 Maior empenho dos 

alunos nas 
atividades 
académicas. 
 

 Aumento da taxa de 
sucesso. 

 

 

4. Sucesso/Insucesso nos Exames Nacionais: 

Medidas de Ação 
 

Metas 

 

B.4.1. Responsabilizar os Encarregados de Educação pelo 

trabalho desenvolvido pelos seus Educandos. 

B.4.2. Definir, nos respetivos grupos disciplinares, 

estratégias adequadas à melhoria dos resultados. 

 

 
 Tomada de consciência 

por parte dos EE da 
importância de um 
trabalho sistemático e 
empenhado por parte 
dos seus educandos 

 Aumento da taxa de 
sucesso. 

 

 

C. FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

 

1. Interligação entre as Escolas do Agrupamento: 

Medidas de Ação 
 

Metas 
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 Potenciar relações de 

trabalho colaborativo / 

cooperativo. 

 



 Reforço da articulação 

entre estruturas de 

gestão. 

 

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 aspectos do funcionamento da 

Escola/Agrupamento. 

C.2.2.Promover o trabalho de equipa 

C.2.3. Promover a participação do PND nos processos de  tomada 

de decisão 

 Valorização/reconhe
cimento do papel do 
pessoal docente. 
 

 
 Valorização/reconhe

cimento 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. 

 
 

 

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. 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 

 
 

 Ligação institucional 
a Universidades  e 
escolas profissionais. 
 
 

 
 

 Reforço da ligação às 
Instituições 
representativas dos 
vários setores e 
interesses 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.1.4. Promover candidaturas do agrupamento a projetos de 

entidades parceiras. 

comunidade. 
 

 

 

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. Definir estratégias de ação, para incrementar a participação 

dos Encarregados de Educação por turma. 

D.2.4. 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. Disponibilizar serviços de psicologia, para 

acompanhamento aos alunos e famílias. 

 Melhoramento do 
acompanhamento e 
ajuda a alunos e 
famílias carenciadas. 



D.3.2. Colaborar com a Escola Segura na prevenção de 

comportamentos de risco. 

 Diminuição de 
comportamentos de 
risco. 

 

 

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. 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. 

 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. Apoiar iniciativas internas de formação. 

E.2.3. Promover ações de formação no âmbito das TIC’s. 

E.2.4. Dinamizar processos de RVCC e formação no âmbito do 

Centro QUALIFICA 

 

 

 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. 

 

 
 
 


