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VISÃO E MISSÃO

VISÃO
Liderança de processos de excelência para a aquisição, consolidação,
reconhecimento e validação de saberes e de competências a nível científico,
tecnológico, social, cultural e ambiental.

MISSÃO
Promover a Educação e Formação ao longo da vida nas valências escolar e
profissionalizante, contribuindo para a formação integral das Crianças e Jovens,
para educação e formação de Adultos e para o reconhecimento de competências
adquiridas ao longo da vida. Preservar, reforçar e fomentar os valores sociais e de
cidadania, para uma sociedade com melhor qualidade de vida e responsabilidade
social, económica e ambiental desenvolvendo parcerias com as autarquias e o
tecido empresarial da comunidade envolvente.

VALORES
Transparência
Equidade
Competência
Profissionalismo
Pedagogia
Eficiência
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O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EÇA DE QUEIRÓS
O Agrupamento de Escolas Eça de Queirós foi criado sob proposta da DRELVT nº
531/10 de 25/6, por Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado de
Educação de 1/7/2010.
A referida proposta teve fundamento na Resolução do Conselho de Ministros
nº44/2010, publicada no Diário da República nº 113, de 14 de junho de 2010 que
estabeleceu orientações para o reordenamento da rede escolar.
Assim, foi criado o Agrupamento que abrange todos os níveis de educação, ensino e
formação, incluindo de Adultos, e ainda é promotor de um Centro de Qualificação
e Ensino Profissional (CQEP), agrupando a Escola Secundária Eça de Queirós, sede,
a Escola Básica Integrada, com Jardim de Infância, Vasco da Gama e a Escola
Básica do Parque das Nações.
Um desafio, porventura arrojado, terá sido, preservando a identidade de cada uma
das Escolas, obter uma imprescindível interligação, aglutinar as idiossincrasias e
promover uma unidade escolar de que a Comunidade Educativa, e envolvente, se
orgulhasse. Nesse sentido, o investimento realizado foi sempre para que, nas três
Escolas, a estratégia fosse conducente ao sucesso, a finalidade estivesse na
Educação e Formação ao longo da vida, com o objectivo na Qualidade e tendo por
meta a Excelência.
Os resultados da avaliação interna, os resultados escolares dos alunos, bem como
as relações interpessoais na comunidade demonstram que tal desafio foi
plenamente superado; se as afinidades, na comunidade educativa, sobretudo da
escola agregada, começaram por ser muito dificeis, mesmo duras, com objeção
sistemática, são agora de confiança, cordiais ou, nalguns casos, mesmo amigáveis.

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS
O processo de ensino, educação e formação dos jovens, desenvolve-se em vários
estádios: há que acolher, socializar, incutir valores e educar – só então é possível
instruir!
Assim tem crescido a Escola Eça de Queirós, criada pelo
Decreto-lei nº 701/75 de 17 de Dezembro, que chegou a
ter uma população de 3000 Alunos e considerável sucesso
educativo.
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Depois, nos anos 90, numa zona residencial envelhecida, a Eça de Queirós foi, na
área pedagógica, a única escola secundária que também tinha 3º ciclo, pelo que se
viu confrontada com a realidade de, por estar com um número muito reduzido de
alunos, ter de integrar alunos de bairros sociais limítrofes, imigrantes de primeira
geração, essencialmente de Leste, ou de segunda geração, essencialmente dos
PALOP, mais velhos, que saíam compulsivamente das Escolas
Básicas por terem repetido insucesso escolar, provenientes de
famílias desestruturadas e com poucos recursos bem como
reduzida valorização da escola e dos saberes escolares, de origens
e culturas várias; para dar resposta àquela realidade, a Escola Eça de Queirós
assumiu e abraçou o desafio de integrar todos os Alunos que se lhe dirigiam e
soube tomar as alternativas possíveis e necessárias para superar as dificuldades e
ser considerada “Escola de referência”, ultrapassar essa fase e reunir prestígio.
Atualmente, recuperada a capacidade máxima da escola, e com nível bastante
satisfatório de sucesso, a direção e a comunidade docente estão empenhados em
estratégias de melhoria contínua dos resultados no que respeita ao sucesso escolar,
sem descurar o sucesso educativo, o que se tem vindo a verificar, sem que se deixe
de investir nas outras etapas do processo, adequadas aos vários níveis de
escolaridade, cursos e formações.
Uma outra importante vertente do investimento desta Escola, desde há muito, é a
Educação e Formação de Adultos dirigida, por um lado, aos que não tiveram, ou
não souberam aproveitar, a oportunidade de adquirir saberes e de qualificação e
que agora pretendem obtê-los, seja por via escolar ou seja pelo reconhecimento
de competências de vida; por outro lado, contempla-se, como resposta a
solicitações da comunidade envolvente, a satisfação do desejo de adquirir ou
aperfeiçoar conhecimentos independentemente da qualificação escolar.
A Escola Eça de Queirós foi alvo de intervenção de
remodelação e modernização, pela Parquescolar, no ano
letivo 2008/2009

ESCOLA BÁSICA VASCO DA GAMA
A Escola Vasco da Gama tem uma longa e variada “história” desde que foi criada
no ano letivo de 1972/73.
No final dos anos 70 começou a receber Alunos oriundos dos PALOP que,
juntamente com outros de minorias étnicas, se foram fixando na sua área de
influência, a Portela de Sacavém, onde funcionava em pré-fabricados.
No ano letivo de 1999/2000, a Escola foi transferida para a nova e nobre zona
residencial do Parque das Nações norte e passou a ser designada Escola Básica
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Integrada, com Jardim de Infância Vasco da Gama, criada
pela Portaria nº 745/99 de 26 de Agosto, oferecendo a
Educação Pré-Escolar e os três ciclos do Ensino Básico.
Também nessa época, a comunidade docente e não docente
da escola Vasco da Gama teve de se adaptar a uma nova realidade: a mudança foi
grande; a este novo desafio, com exigências diferentes, soube a Comunidade
Escolar responder com eficiência e sabedoria.

ESCOLA BÁSICA DO PARQUE DAS NAÇÕES
O Estado Português e a Parque Expo celebraram em 4 de Setembro de 2009, um contrato
que tinha por objeto, entre outros, a prestação de serviços de coordenação e gestão da
operação de construção da Escola Básica Integrada da zona sul do Parque das Nações.
Posteriormente, em 13 de Maio de 2010, foi celebrado um acordo de Revogação, tendo o
Estado Português passado a assumir todos os procedimentos de contratação pública no
âmbito do projeto em referência.
Cumpre ainda esclarecer que o projeto foi concebido com o objetivo da edificação das
instalações escolares em 2 fases distintas. Na 1ª fase foram garantidas as instalações
escolares para o Jardim de Infância e para o 1º Ciclo, prevendo a 2ª fase a concretização
das instalações dos 2º e 3º Ciclos.
A Escola Básica Integrada do Parque das Nações foi, assim,
edificada com os contributos da Parque EXPO, DRELVT e CML e
consumou um legítimo anseio da população do Parque das Nações.
Este estabelecimento de educação e ensino que foi devidamente
apetrechado, mediante o empenho, esforço, apoio e participação
das entidades envolvidas, numa primeira fase, está a funcionar apenas com Pré-Escolar e
1º Ciclo.
Previa-se que, posteriormente, o atual edifício fosse ampliado, passando a funcionar,
também os 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, com 38 salas de aula e um total previsto de
quase 1000 alunos.
Contudo, e ainda que a comunidade educativa e a autarquia tivessem desenvolvido
algumas diligências no sentido de pressionar a construção da segunda fase, todas se
mostraram infrutíferas.
A certa altura, tornou-se claro que apesar da verba estar prevista em orçamento de estado
e de a Câmara Municipal de Lisboa estar disponível para realizar a obra, a segunda fase
não iria acontecer – pelo menos a curto prazo. Por um lado, a crise económica que o país
atravessou assim o impunha; por outro, questões relacionadas com a propriedade do
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terreno e o decréscimo da população estudantil e o número de escolas secundárias com 3º
ciclo nas imediações do Parque das Nações, assim o determinaria.
Quando a primeira coorte que ingressou na escola do Parque das Nações concluiu o 1º
ciclo, tornou-se imperativo dar continuidade ao 2º ciclo, mantendo os alunos no
agrupamento.
A solução encontrada foi abrir o 5º ano na escola Eça de Queirós. Para a seriação dos
alunos teve-se em conta o despacho de matrículas e a área de influência da escola básica
Parque das Nações.
O sucesso da iniciativa e a satisfação dos alunos e respetivos encarregados de educação
tem sido manifesta.
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS EÇA DE QUEIRÓS
A organização base do Agrupamento está de acordo com o organograma:

conselho Geral

DIRETORA

Coordenadora EB Vasco
da Gama

Estruturas de
Coordenação e
Supervisão Pedagógica

Coordenadora EB
Parque das Nações

Outras Estruturas

Serviços

articulação curricular

de apoio educativo

técnicos e assessorias

oferta educativa

projetos e iniciativas

juridicos

SPO

financeiros

GIES

avaliação

formação

informáticos
PTE

técnico-pedagógicos

administrativos e
operacionais

BE

GPD
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ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Estruturas

Articulação
Curricular

Educação Especial

100- Pré-escolar

110 1º Ciclo

Línguas

Oferta Educativa

C. Sociais e
Humanas

Matemática e C.
Experimentais

Expressões

oferta
educativa

Avaliação

Formação

Alunos

Pessoal Docente

Pessoal Não
Docente

Português
(200,210,220,300)

Estudos Sociais
(200)

Matemática e
Ciências (230)

Ed. Visual e
Tecnológica (240)

Pessoal Docente

Francês (210,320)

História (400)

Matemática (500)

Artes Visuais (600)

Pessoal Não
Docente

Inglês (220,330)

Filosofia (410)

Física e Quimica
(510)

Ed. Musical (250)

Escolas e
Agrupamento

Alemão (340)

Geografia (420)

Biologia e Geologia
(520)

Música (610)

Espanhol (350)

Economia e
Contabilidade (430)

Electrotecnia (530)

Ed. Física (260, 620)

Secretariado (530)

Informática (550)

Ed. Moral e
Religiosa (290)

100
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OFERTA EDUCATIVA

Oferta Educativa

Diurna

Ensino Regular

Básico

ensino regular

Cursos Profissionais

Secundário

Nocturna

Cursos vocacional
dsecundário

Português para
Todos

Ensino Recorrente
por Módulos
Capitalizáveis

CQEP

Cursos
EFA

Técnico de Gestão

Ciências e
Tecnologias

Animação
sociocultural

Ciências Sociais
E Humanas

Artes do Espectáculo

5º ano

6º ano

cursos vocacionais

Ciências
Socioeconomicas

Artes
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Apoios Educativos
A par do respeito pelo cumprimento das aprendizagens curriculares, a “escola” deve criar
condições para o desenvolvimento global dos Alunos, através de ações que valorizem as
suas aptidões e capacidades, comportamentos e atitudes, condições essas propiciadoras da
sua formação integral e, para tanto deve criar e promover atividades de âmbito educativo.
No agrupamento de escolas Eça de Queirós pretende-se fazer a diferença, nomeadamente
por:
sala de estudo
Paralelamente ao horário da escola, funciona a Sala de Estudo, para apoiar o estudo, num
espaço aprazível e adequado, orientado por Professores das várias áreas disciplinares, que
ensinem técnicas de estudo convenientes e possam fazer suprir, de imediato, as
dificuldades surgidas; há sala de estudo nas três escolas do agrupamento.
Na sala de estudo, os alunos também podem realizar estudo autónomo ou acompanhado,
tirar dúvidas ou receber apoio individualizado ou em pequenos grupos.
É também no âmbito da sala de estudo que, em casos de falta de assiduidade devidamente
justificada, se realizam apoios de recuperação Esta valência de apoio é de grande
importância nos cursos profissionais e no curso vocacional, pois permite aos alunos a
recuperação de horas em falta, com a realização de tarefas devidamente acompanhadas
por professores ou individuais
Para colmatar dificuldades pontuais detetadas no decorrer das aulas, por necessidades
especiais ou excecionais, ou para alunos que, por qualquer motivo, manifestem
dificuldades em matérias concretas, existem apoios individualizados que,
maioritariamente são realizados em ambiente de sala de estudo.
Nos Cursos Noturnos, temos
 Apoios presenciais e a distância, nas áreas disciplinares ou de competências
 Apoio para os Adultos que pretendem concluir o Ensino Secundário ao abrigo do DL
357/2007 de 29 de outubro.

apoio ao estudo
O apoio ao estudo consta do currículo do 1º, 2º e 3º ciclos e ainda das AEC, no 1º ciclo,
com a designação “aprender a estudar”.
No 1º ciclo tanto o apoio ao estudo, que está previsto no tempo curricular, como o
“aprender a estudar” é assegurado pelo professor titular de turma.

Português como língua não materna
Destina-se a promover a integração social por meio da expressão eficaz nos usos correntes
da língua, para Alunos cuja primeira língua não é o Português e àqueles que, embora
nascidos em Portugal, ainda ouvem/falam outra(s) língua(s)/dialeto(s), em casa ou com os
seus pares.
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Projetos e Iniciativas
visitas de estudo
As visitas de estudo são da iniciativa dos Docentes, como parte integrante ou como
complemento da prática letiva.

clubes
Os vários clubes, a funcionar, tem o propósito de interagir de forma lúdica com a
comunidade escolar, na expectativa de sensibilizar os que os procuram, para temas
importantes à sua formação integral, com estatutos mais ou menos informais, definem as
regras a seguir, os valores a transmitir e as metas a alcançar, na prossecução de objetivos
previamente delineados.

desporto escolar
O Desporto Escolar tem como objetivo dar condições para a prática desportiva regular em
meio escolar, como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida
saudáveis. Pretende-se criar condições para o alargamento gradual da oferta de atividades
físicas e desportivas, de caráter formal e não formal, a todos os alunos abrangidos pela
escolaridade obrigatória.
O Desporto Escolar engloba um conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação,
desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime
de liberdade de participação e de escolha, integradas no Plano de Atividades do
Agrupamento, coordenadas no âmbito do sistema educativo.

outros projetos
Há vários projetos, no agrupamento: uns são comuns a mais que uma escola, ou a todas,
outros são específicos de cada escola.
Estes projetos têm por objetivo a articulação entre ciclos e o intercâmbio e convívio entre
os alunos das escolas do agrupamento, com quem vão estabelecendo laços, visando uma
melhor e mais rápida integração dos alunos, facilitadora da redução do absentismo e da
indisciplina, favorecendo o clima de aprendizagem e o consequente sucesso escolar, ao
mesmo tempo que ajuda a promover uma cultura docente colaborativa e um clima
amigável.

Atividades
As atividades de complemento ou enriquecimento curricular que se realizam estão
anualmente previstas no plano anual de atividades, não obstante realizarem-se outras,
extra-plano, que vão surgindo e se constituem como oportunidade, pelo seu interesse,
pertinência ou singularidade, ou em consequência de situações, ou acontecimentos,
dignos de nota.

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do 1º ciclo
Consideram -se AEC no 1.º ciclo do ensino básico as actividades educativas e formativas
que incidam na aprendizagem de línguas estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico,
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científico, técnico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola
com o meio e de educação para a cidadania (desp 9265-B/2013 de 15 de julho).
No agrupamento de escolas Eça de Queirós, as AEC, tem a estrutura do quadro abaixo. Há
sempre duas áreas simultâneas, exceto TIC que desdobra para dois professores e educação
física que funciona com a totalidade da turma.
Em cada ano lectivo adapta-se a oferta de AEC aos objectivos, finalidades e destinatários,
tendo em conta os recursos físicos e humanos disponíveis. Para o ano lectivo 2015/2016, a
oferta consta do quadro anexo.

Billingue
Por proposta da DRELVT à Direção Geral de Educação, as Escolas do Agrupamento foram
incluídas numa experiência piloto de ensino bilingue do inglês, em parceria com o British
Council, projeto que veio a ser concluído em 2014/2015.
Como existem duas turmas que deram inicio ao projeto durante a sua vigência e ainda não
concluíram o ciclo, manter-se-á esta oferta nas turmas que transitam para o 4º ano.

Serviços Técnico – Pedagógicos
Os Serviços Técnico – Pedagógicos integram os serviços especializados de apoio educativo,
a biblioteca escolar, o gabinete de promoção da disciplina e o gabinete de informação e
educação para a saúde. A saber:

Serviços Especializados de Apoio Educativo
SPO
Os Serviços de Psicologia e Orientação são unidades especializadas de apoio educativo,
integradas na rede escola, que desenvolvem a sua ação nos estabelecimentos de
ensino.que asseguram, na prossecução das suas atribuições, o acompanhamento do aluno,
individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio ao
desenvolvimento do sistema de relações interpessoais (alunos, professores, pessoal não
docente, pais e encarregados de educação,) no interior do Agrupamento e entre este e a
comunidade.

Educação Especial
A educação especial tem por objectivos a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso
educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de
oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada
preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o emprego das
crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais nas condições acima
descritas. (Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro de 2008, Ponto 2 Artigo 1.º)
A Educação Especial visa responder às necessidades educativas especiais dos alunos com
limitações significativas ao nível da atividade e participação, num ou vários domínios de
vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente,
resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da
mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social, dando
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lugar à mobilização de serviços especializados para promover o potencial de
funcionamento biopsicossocial.
A educação especial intervém na avaliação técnico-pedagógica e no acompanhamento do
ensino-aprendizagem desses alunos.

biblioteca escolar
É uma unidade de apoio que organiza, processa, divulga e disponibiliza documentação e
informação de natureza pedagógico-didática em vários tipos de suporte e realizando
atividades culturais diversificadas e motivadoras de aprendizagens não formais.
As bibliotecas escolares das três escolas do agrupamento estão integradas na rede de
bibliotecas escolares.

gabinete de promoção da disciplina
É um serviço do Agrupamento, a funcionar em cada, criado no âmbito da sua autonomia,
que visa a prevenção, o acompanhamento e a remediação das situações de indisciplina que
surge, a maior parte das vezes, pelo incumprimento de algumas das regras do
Regulamento Interno ou de boa educação e cidadania. Tendo presente que situações de
indisciplina, têm por vezes, subjacentes outros problemas, esta estrutura fará também o
encaminhamento psicopedagógico desses casos.

gabinete de informação e educação para a saúde (GIES)
Pretende intervir na promoção de estilos de vida mais saudáveis, em consonância com a
concretização das temáticas relacionadas com a promoção da saúde que estão previstas
nos planos curriculares, nomeadamente a educação sexual e intervém, ainda, na área da
nutrição, elucidando para a criação de hábitos de alimentação saudável e prática regular
de atividade física.

Serviços Técnicos e Assessorias
Neste capitulo estão as assessorias, nas áreas de administração económica e financeira,
apoio jurídico e apoio informático; os serviços técnicos compreendem a gestão dos
edifícios escolares, instalações e equipamentos.
Estes serviços estão a cargo de docentes do agrupamento, nominalmente nomeados para o
efeito.

assessoria económica e financeira
A quem compete realizar o acompanhamento e execução orçamental, tendo presente e
sugerindo as melhores opções de mercado.
Ao apoio Financeiro cabe, também, averiguar a possibilidade de apresentação de
candidaturas a financiamento de projetos promovidos pela escola e elaborar os respetivos
orçamentos, de acordo com os projetos pedagógicos apresentados.
Compete-lhe, ainda, elaborar, em colaboração com os Serviços de Administração Escolar,
a documentação necessária para o acompanhamento do processo no que respeita à área
financeira, nomeadamente, à oportunidade de negócio, elaboração de Listagens de
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Despesas, Pedidos de Reembolso e de Saldo Final e Arquivo da respetiva documentação,
nomeadamente, o preenchimento da conta de gerência e dos mapas de prestação de
contas.

assessoria de apoio jurídico
Ao apoio jurídico competirá esclarecer, em termos técnicos, matérias relacionadas com o
exercício de competências atribuídas ao Órgão de Administração e Gestão,
nomeadamente, disciplinar (Alunos, Docentes e não Docentes), e de contratação de
pessoal Docente e Não Docente, bem como dar pareceres em termos do direito aplicável

apoio Informático
O apoio informático justifica-se pela dimensão do parque informático, pela especificidade
técnica da infra estrutura, pela variedade das aplicações e a dispersão pelas várias Escolas
do Agrupamento.

gestão dos edifícios escolares, instalações e equipamentos
As instalações e respetivos equipamentos específicos, adstritos a um determinado
Departamento são assegurados pelos Coordenadores, excetuando-se os casos em que a
dimensão e características das instalações e equipamentos justifiquem a existência do
cargo de Diretor de Instalações. As restantes instalações, salas de aula, salas específicas e
espaços comuns, estarão a cargo de um Adjunto do Diretor

Protocolos e Parcerias
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Junta de Freguesia dos Olivais
Junta de Freguesia do Parque das Nações
PSP dos Olivais Fundação Gulbenkian
Microsoft Portugal
Rádio Televisão Portuguesa (RTP)
Cuf Descobertas
Centro de Saúde dos Olivais
Escola Superior de Enfermagem
Instituto de História Contemporânea
Departamento de História Contemporânea – Universidade de Évora
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)
Instituto Matono
Instituto Superior de Contabilidade de Lisboa (ISCAL) – em negociação
PWC
Mais Educativa
Comissão de Mulheres da UGT
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE)

16

PONTOS FORTES / DEBILIDADES
Pontos fortes

Debilidades

- Alunos com bom enquadramento social,
facilitador de bons resultados académicos
- Bom ambiente vivenciado entre os membros
da comunidade educativa
- Bom ambiente de trabalho
- Bom relacionamento entre professores e
alunos
- Forte sensibilidade humana, relacional e
solidária
- Boa dinâmica dos alunos, em geral
- Promoção da Educação e da formação ao
longo da vida, contribuindo para a formação
integral de crianças, jovens e adultos
- Boa relação da Direção com o corpo docente
- Liderança da Direção
- Instalações
- Oferta educativa
- Enquadramento geográfico das escolas
- Escolas com boas condições de trabalho,
instalações agradáveis e cuidadas..
- Uma grande parte de professores empenhados
no bom funcionamento da escola e nas
aprendizagens dos alunos.
- Pessoal não docente, em regra, eficiente,
cumpridor e prestável.
- Diversidade de oferta formativa.
- Corpo docente estável.
- Gabinete de Informação e Educação para a
saúde.
- Gabinete de Promoção da disciplina.
- Biblioteca / Centro de Recursos.
- Desporto Escolar.
- Multiculturalidade.
- Correio Institucional.
Dinamismo geral do Agrupamento
-Organização do espaço na Escola.
-Limpeza
-Organização dos serviços de apoio
-Estabilidade e disponibilidade da Direção
-A coadjuvância em sala de aula
- Resolução de problemas disciplinares;
- Combate ao abandono escolar;
- Combate a exclusão
- Respeito pela diferença.
-Oferta
educativa
/
formativa
muito
diversificada e adequada às expectativas e
interesses da comunidade educativa;
- Espírito de iniciativa na adesão a projetos
inovadores, com impacto na melhoria dos
processos de aprendizagem;

- Portaria, Eça de Queirós
- Algum insucesso escolar, sobretudo no 3º ciclo
da escola Eça de Queirós
- Alguma indisciplina por parte dos alunos
- Pouco acompanhamento por parte da escola de
alunos problemáticos
-Articulação entre as escolas do agrupamento
- Turmas demasiado grandes relativamente às
salas e à necessidade de um acompanhamento
individualizado de alguns alunos.
-A Escola tem um ambiente mais lúdico do que de
espaço de trabalho.
- Inexistência de tempos não letivos comuns para
que os professores do mesmo grupo possam
trabalhar em conjunto;
-Apoios individualizados nas diferentes disciplinas
para os alunos.
- . Falta de assistentes operacionais, tendo em
conta o perfil dos alunos e a dimensão da escola.
- Práticas de trabalho colaborativo em alguns
grupos disciplinares.
- Provas comuns em cada ano de escolaridade.
- Falta de interdisciplinaridade e de articulação
dos conteúdos programáticos;
- Insuficiente divulgação dos vários projetos da
escola para ampliar os seus impactos;
- Manutenção adequada e melhoria das condições
de utilização dos espaços da escola.
- Falta de articulação entre os diferentes projetos
existentes nas escolas do agrupamento e pouca
divulgação das atividades realizadas, a nível interno e
externo
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OPORTUNIDADES / CONSTRANGIMENTOS
oportunidades

constrangimentos

- Aumentar a divulgação da escola
- Investir no ensino recorrente noturno.
-Manter e estabelecer novos protocilos de
colaboração com entidades externas, com vista
à melhoria da qualidade do serviço prestado.
-Concursos e projetos nacionais e internacionais
de índole cultural e/ou científico-pedagógica.
- Potenciar a web e os meios de comunicação
enquanto canais privilegiados capazes de
poptenciar a imagem do agrupamento.
- Articulação entre diferentes ciclos
- Integração sociocultural
- Promoção de valores
-As parcerias com outras escolas e institutos
universitários e empresas com agentes
externos.
- Envovimento em projetos que promovem a
imagem da Escola e a qualidade de ensino;
- incentivar o trabalho cooperativo;
-Criação
de
equipas
de
trabalho
transdisciplinares entre docentes/discentes.

-Desinteresse por parte de alguns alunos
decorrentes
de
situações
scioeconómicas
agravadas e inesperadas.
- Sobrelotação da escola Vasco da Gama
- Problemas familiares graves de alguns alunos
- Indisciplina
- Pouco espaço para muitas turmas
- Turmas com um elevado número de alunos
- Trabalho de DT necessita de mais horasda CNL.
Elevado número de alunos por turma/ por vezes,
de níveis por docente;
- Pouco tempo comum para reunir com os
colegas de grupo;
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O PROJETO
O Agrupamento de Escolas Eça de Queirós tem uma abrangente oferta educativa e
formativa que vai do pré-escolar ao secundário, regular vocacional ou profissional, e
inclui a Educação e Formação de Adultos e o Reconhecimento e Validação de
Competências, permitindo consagrar o objetivo de uma escolaridade de doze anos e
favorecer o desenvolvimento de um projeto educativo comum, estruturado entre os vários
níveis e ciclos de ensino, assegurado por uma articulação curricular, horizontal e vertical.
A diversificada oferta do Agrupamento Eça de Queirós, levando a sua ação a destinatários
desde os 3/4 anos até utentes adultos, possibilita a articulação de aprendizagens
envolvendo as famílias e a comunidade envolvente; representa um contributo para
melhorar a participação de cada cidadão em termos pessoais, profissionais e sociais e
ainda a integração de cidadãos estrangeiros.
A escola Eça de Queirós é entidade promotora de um Centro de qualificação e Ensino
Profissional (CQEP)
O CQEP acolhe jovens, a partir dos 15 anos e adultos que pretendem melhorar as suas
qualificações escolares ou profissionais, tentando encaminhar cada um para a resposta
mais adequada, de acordo com o seu perfil, experiência de vida e projetos futuros.
Nos próximos quatro anos, perspetivamos adaptar o número de alunos/turmas à
capacidade real da Escola Vasco da Gama, manter a oferta educativa e formativa da Eça
de Queirós e dar continuidade, nos 2º e 3º ciclos, aos alunos da Escola do Parque das
Nações, esperando poder inaugurar a 2ª fase – o que, de todo, não depende da nossa
acção.
Investiremos num processo de ensino e aprendizagem de crianças e jovens, com vista á
formação integral de cada aluno, evoluindo na promoção do sucesso escolar, sem descurar
o sucesso educativo e a transição consistente para o ensino superior ou a vida ativa.
Com a acção do CQEP, esperamos contribuir para reforçar as medidas que facilitem a
inversão do padrão de baixas qualificações da população ativa portuguesa, nomeadamente
através do recurso às diferentes modalidades de qualificação escolar e profissional,
disponibilizadas no Agrupamento.
A Escola continuará a promover ações e dispor de meios atrativos e diversificados, sejam
educativos, culturais ou meramente lúdicos, sustentando acções já existentes e
consideradas pontos fortes no cumprimento da missão de instruir, educar e formar.
Como já acontece, contamos com o estabelecimento de parcerias estratégicas com várias
entidades, públicas e privadas, no duplo sentido de privilegiar uma adequada formação em
contexto de trabalho, para os alunos, o fortalecimento eficaz do relacionamento com a
comunidade, e ainda, a melhoria da qualificação do corpo docente, pela oportunidade da
formação contínua.
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A par destas acções, intentaremos empreender e desenvolver outras que corrijam as
debilidades que têm sido apontadas, nomeadamente a comunicação interpessoal e interescolas do agrupamento.
Pretende-se, ainda aprimorar a Qualidade do serviço educativo das escolas do
agrupamento, na busca constante e sistemática da excelência.
Em todas as acções e intenções defenderemos intransigentemente a escola pública no
que respeita
à universalidade,
à imparcialidade
à igualdade de oportunidades
à gratuidade
Um projeto exige uma articulação entre as intenções e as ações, um tempo de realização
e uma produção de efeitos.
Entre a intenção e a concretização vão surgindo várias adversidades e novos e inesperados
desafios mas permanece intacto o desejo de fazer mais e melhor.
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PRINCÍPIOS


Oferecer diferentes alternativas credíveis e de qualidade



Promover o sucesso escolar



Promover o desenvolvimento pessoal e social de Crianças e Jovens



Valorizar o relacionamento afetivo com cada criança, base da sua formação



Assegurar o direito à diferença, valorizando as características individuais e, no caso
das crianças com NEE, as condições adequadas ao seu desenvolvimento



Educar para os afetos



Educar para uma cidadania responsável



Promover uma sólida formação que garanta o prosseguimento de estudos



Formar para desempenhos profissionais qualificados



Responder a necessidades de Formação e Qualificação de uma população adulta de
variadas proveniências e percursos, com diferentes objetivos



Corresponder ao desejo de cultivar o gosto pelo Saber



Dar prioridade a critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de
natureza administrativa



Fomentar um clima que favoreça as relações interpessoais e a implementação de
práticas educativas inovadoras



Incentivar o trabalho cooperativo entre Professores



Valorizar a imagem do Agrupamento e das Escolas que o integram



Promover a eficiência e a eficácia na organização e gestão do Agrupamento

FINALIDADES




A Educação e Formação ao longo da vida, nas vertentes:
o

Educação

o

Instrução

o

Desenvolvimento de competências

o

Promoção de saberes

o

Qualificação

A promoção de processos visando a melhoria contínua dos resultados
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OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS:
OBJETIVOS






Preservar o desempenho do Agrupamento,
a nível pedagógico, administrativo e social
Melhorar os resultados escolares
Investir para promover e preservar a
disciplina nas Escolas
Sustentar a imagem do Agrupamento
Promover a adesão ao Agrupamento

ESTRATÉGIAS








Contribuir para a formação integral das
crianças e jovens.









Educar para a cidadania.
Educar para os afetos.
Educar para uma sexualidade responsável.
Educar para a preservação do ambiente.
Contribuir para um maior número de
acessos ao Ensino Superior.







Contribuir para a integração dos Alunos na
vida ativa e no mundo do trabalho, à saída
da Escola.
Aumentar o número de Alunos com
qualificação.



Cuidar para o incremento do número de
adultos com qualificação escolar ou
equivalente.



Combater o desemprego propiciando uma
formação conducente a uma mais rápida
ativação dos desempregados.



Fomentar a plena integração na sociedade
e na Escola, e promover a interação entre
ambas



Promover o gosto pelo Saber e por
Aprender





Promover a articulação entre ciclos e
níveis de ensino.

Preservar as instalações e equipamentos
das diferentes escolas







Investir e acompanhar o desempenho
sustentável do arupamento
Promover ações de acompanhamento
do desempenho dos Alunos.
Transmitir uma atitude de orgulho
no desempenho das escolas do
agrupamento
Desenvolver
competências
significativas ao nível da educação
pré-escolar
Proporcionar aprendizagens sólidas
no 1º ciclo, assumindo-se como
basilar
das
aprendizagens
subsequentes
Promover e aderir a ações e
atividades,
extracurriculares,
formativas e informativas nas áreas
da educação para a cidadania,
educação
sexual
e
educação
ambiental, entre outras.
Investir numa sólida formação
cientifica, humanística, tecnológica,
artística, física e desportiva.
Zelar para que a formação em
contexto
de
trabalho
seja
significativa.
Apoiar a inserção dos Alunos /
Formandos na vida ativa



Sustentar
noturna.



Promover a qualidade do CQEP



Implementar e apoiar ações que
estimulem o gosto pelo saber



Tentar oferecer cursos livres em
diferentes áreas.



Implementar acções que estimulem a
articulação entre ciclos



Atender
à
conservação
e
manutenção das instalações, não
permitindo que se
degradem,
adotando as medidas necessárias

uma

oferta

educativa
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ÁREAS DE INVESTIMENTO










Promoção do Saber
Melhoria da disciplina nas Escolas
Promoção de valores para a cidadania
Educação sexual e para os afetos
Educação para a promoção da saúde
Ensino e Formação ao longo da vida
Reconhecimento e validação de competências
Protocolos e parcerias
Preservar o património do Agrupamento
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO

OBJETIVOS
1.1 Promover o sucesso escolar

1. PROMOÇÃO
DO SABER

ESTRATÉGIAS


Diversificação de estratégias pedagógicas, apoio, , promoção de
actividades, nomeadamente, colóquios/ conferências/ debates/

1.2 Reduzir o absentismo


exposições… com especialistas de diversas áreas de formação.

Taxas de sucesso escolar

Implementação de apoio ao estudo e introdução de técnicas de

Taxas de absentismo

estudo
1.3 Promover a articulação entre ciclos e
níveis de ensino

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO



Promoção e valorização da utilização de ambientes virtuais



Incentivos ao reconhecimento do sucesso individual, por ex.

Taxa
de
matricula

anulações

de

quadro de excelência, valorização pública de desempenhos
diferenciados, etc.
1.4 Promover valores para a cidadania, a
educação sexual relevando a importância
dos afetos, a educação para a promoção
da saúde


Valorização da escola e dos saberes

1.5 Incentivar o gosto pelo saber
1.6 Incentivar a Formação ao longo da vida
1.7 Reconhecimento e validação de
competências e saberes adquiridos em
contextos não formais e informais

1.8 Promover parcerias e protocolos



Realização de prática simulada ou em contexto de trabalho de

Atividades extracurriculares
Atividades que envolvam a
articulação entre ciclos e
níveis de ensino

formação profissional


Promoção de qualificações escolares e/ou profissionais



Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências



Valorização da oferta de Cursos livres
Parcerias e protocolos
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ÁREAS DE
INTERVENÇÃO

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS


2. PROMOÇÃO DA
DISCIPLINA NA
ESCOLA

2.1 Promover a disciplina no agrupamento e em

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

Atuação concertada dos docentes e
funcionários com vista à prevenção da

particular nas escolas básicas

indisciplina


Cumprimento

dos

critérios

de

uniformização

de

atuação

dos

Atas dos conselhos de turmas

professores
2.2 Aproveitar a participação dos Pais e Encarregados
de Educação na vida escolar para incentivar a



Contactos com

Pais e Encarregados de

Ocorrências

Educação

cumprir e fazer cumprir regras do agrupamento


Tipificação das situações e uniformidade de
critérios

nas

medidas

disciplinares

ou

sancionatórias a aplicar

2.3 Sensibilizar para a importância da intervenção dos
Alunos na vida escolar e promover o envolvimento



dos alunos na cultura de Escola

Valorização

e

responsabilização

para

a

participação efetiva dos alunos na vida da
escola

Processos disciplinares


Preparação para os cargos de Delegado e
Subdelegado

2.4 Utilizar plenamente os serviços de apoio aos Alunos



(DT, MEDES, SPO GPD)

Sessão de acolhimento aos alunos , no ínicio
do ano escolar



Dinamização da acção dos mediadores



Formação em sociabilização e cidadania

Relatório do GPD
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ÁREAS DE
INTERVENÇÃO
3. SUSTENTAR O
AGRUPAMENTO

OBJETIVOS
3.1 Promover condições favoráveis a um bom
ambiente de trabalho em cada uma das Escolas.

ESTRATÉGIAS


INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

Envolvimento da Comunidade nas atividades de
escola

ou

agrupamento,

nomeadamente

o

trabalho colaborativo dos docentes


Sensibilização da comunidade escolar para o
cumprimento dos seus deveres e defesa dos seus

3.2 Promover valores para uma vivência colaborativa
e responsável.

direitos.


Otimização dos recursos existentes na Escola



Promover a integração dos novos elementos da

Atividades
realizadas
respetiva Avaliação

e

Comunidade na vida do agrupamento e da escola.

3.3 Acolher a realização de atividades
extracurriculares e de enriquecimento curricular.


Realização de projetos que vão ao encontro das
necessidades e motivações e iniciativas dos

3.4 Melhorar a comunicação dentro das escolas e no
agrupamento.

3.5 Assegurar a realização de atividades de
interligação e o convívio entre as escolas do
agrupamento e professores e alunos dos vários
ciclos e níveis de educação e ensino.

professores e sejam para o interesse dos alunos.


Divulgação de forma eficaz, por vários meios, de
todas as atividades



Supervisão das entradas e saídas na Escola



Acompanhamento

dos

Alunos

nos

Resultado dos questionários de
avaliação interna

espaços

comuns



Aplicação dos Planos de Segurança e Emergência



Zelar pela manutenção e conservação das escolas,

Estado de
património

conservação

do

3.6 Manter e zelar pela segurança de pessoas e bens
3.9 Preservar o património do Agrupamento

mobiliário e equipamentos
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RECURSOS
• Humanos: – Docentes e Não Docentes, colocados no Agrupamento
• Materiais – já existentes e em constante atualização.
• Equipamentos – já existentes e outros a receber (doados ou adquiridos)
• Orçamento – de Estado e Privativo
• Protocolos e Parcerias – existentes ou que surjam como oportunidades.
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