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NOTA PRÉVIA 
 
 
De acordo com o estipulado no DL 137/2012, de 12 de julho, artº 9º a), «Projeto Educativo» é o 
“documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não 
agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de 
três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais 
o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa”. 
 
O projeto educativo é: 

 Um documento estratégico, orientador e operatório da ação educativa do agrupamento; 

 Um guia informativo das opções escolares e profissionalizantes do agrupamento 

 Um indicador de potenciais recursos humanos a ingressar no mundo do trabalho 
 
O projeto educativo deve ser um documento curto, preciso e conciso, de leitura acessível; não deve 
reproduzir dados constantes de outros documentos. 
 
O projeto educativo contém duas grandes áreas: 

 o diagnóstico estratégico – caracterização do agrupamento e da envolvente 

 as orientações estratégicas – opções educativas e formativas e resposta às necessidades 
identificadas, incluindo visão, missão, valores, princípios e finalidades, objetivos  e 
estratégias, metas e indicadores. 

 
Na elaboração do projeto educativo deve considerar-se: 

 A participação da comunidade educativa  

 A recolha e tratamento dos dados 
o Organização da escola 
o Relação pedagógica 
o Recursos humanos 
o Recursos materiais 
o Necessidades da sociedade em geral e da envolvente, em particular 
o Educação e formação, relativamente às necessidades do mundo do trabalho 

 A definição dos conteúdos a abordar 

 A reflexão e definição das orientações estratégicas 

 A redação final do documento 
 
O projeto educativo, o plano estratégico, o plano anual de atividades e o orçamento são 
documentos complementares e orientadores da atividade do agrupamento que, sendo 
independentes, constituem-se como um todo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo deve constituir-se como um documento dinâmico e adequado às reais 

necessidades identificadas. 

 

O presente documento baseia-se em dados identificados e recolhidos em novembro de 2019 e 

atualizados em novembro de 2020.  

 

Não obstante, o projeto educativo deverá adequar-se às necessidades e dados recolhidos e 

identificados nos anos letivos subsequentes. 

 

A partir de março de 2020, instalado o estado de emergência devido à pandemia por Sars-Cov-2, 

as escolas foram encerradas e foi necessário desenvolver e promover o ensino a distância, o que 

obrigou à capacitação imediata da escola, professores, alunos e famílias. Aconteceu e correu 

bem. 

 

Assim se encetou uma nova forma de pensar a educação, o ensino e a aprendizagem: o maior 

pilar de desenvolvimento da sociedade. Assim se pensou um projeto educativo para o 

agrupamento. 

 

Foi assim, também, que ficou interrompida a elaboração do projeto educativo 2019-2022, que 

estava em curso, e não fosse este contratempo e infortúnio, o rumo que teria levado seria outro, 

bem diferente… 

 

Os pontos fortes eram óbvios; o capital emocional e intelectual elevado, a oportunidade única, a 

perspetiva inovadora e disruptiva. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Recolha e tratamento da informação 
 

O tratamento e análise dos dados não é incluído no texto do documento do projeto educativo mas fica 

devidamente organizado e disponível para consulta, sob ANEXO1, que se constitui parte integrante deste 

documento. 

A definição da visão, da missão e dos objetivos é determinada pela análise da informação recolhida e que se 

encontra em ANEXO 2, parte integrante deste documento, e é constituída por: 

Identidade e cultura do agrupamento 
 

Com o objetivo de identificar os seus elementos específicos e diferenciadores, faz-se breve análise de:  

 Identidade do agrupamento 

 Cultura e clima vividos no agrupamento 

 Ligação ao meio envolvente de cada uma das escolas do agrupamento 

 Reconhecimento social do papel das escolas e do agrupamento 

 Perspetivas e métodos pedagógicos em uso no agrupamento 

Caracterização do meio 
 

Breve descrição do contexto local, nomeadamente aspetos demográficos e empresariais. 

Recursos Humanos 
 

 Docentes: áreas de formação / grupos de recrutamento, vínculo, experiência. 

 Não docentes: psicólogos e técnicos especializados - ligação ao contexto de trabalho 

Recursos Materiais 
 

 Estado das instalações 

 Suficiência e estado dos equipamentos 

 Adequação dos equipamentos existentes às áreas de educação e formação 

Recursos Financeiros 
 

 Grau de autonomia financeira 

 Fontes de financiamento 

Funcionamento global do agrupamento 
 

 Comunicação entre os diferentes órgãos da escola 

 Distribuição letiva 

 Organização dos horários 

 Formação de docentes e não docentes 

 Visitas de estudo, palestras e workshops com participação das empresas na vida da escola 

 Apoios educativos e processos de remediação/recuperação  
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 Angariação e organização da formação em contexto de trabalho 

 PAP – caráter da prova, participação das organizações empresariais no júri 

 Resultados da auto-avaliação e satisfação da comunidade educativa com a escola em geral 

 Implementação gradual do Programa TRANSFORMAR@SECXXI. 

Sucesso educativo dos alunos 
 

 Resultados escolares 

 Taxa de sucesso  

 Taxa de ingresso no ensino superior 

 Taxa de empregabilidade na área de formação, (cursos profissionais) dados não disponíveis 

 Taxas de desistência  

 Taxas de absentismo – dados não contabilizados 

 Processos disciplinares – dados não contabilizados 

Análise externa 
 

 Caracterização socioeconómica das famílias 

 Instituições parceiras 

 Orientações no âmbito da oferta educativa e formativa 

 Rede de oferta formativa na área de influência do agrupamento 

 Imagem externa das escolas do agrupamento 

 

Diagnóstico estratégico - síntese 

 

A estratégia a seguir pela escola deverá valorizar os pontos fortes, aproveitando as oportunidades e evitar as 

ameaças, sobretudo se incidirem sobre os pontos fracos. 

Esta análise foi realizada durante o primeiro período letivo de 2019/2020 e o tratamento dos dados foi 

realizado até março de 2020. 

 

Estes elementos encontram-se em anexo, fazendo parte integrante deste documento. 

 

O presente projeto surge, portanto, na sequência do envolvimento do corpo docente, no desenvolvimento 

do Plano de Ensino à Distância do Agrupamento de Escolas Eça de Queirós. 

 

A experiência que vivemos de março a junho de 2020, onde a formação de professores teve um papel 

relevante, permitiu despertar uma nova perceção da necessidade do trabalho colaborativo e interdisciplinar. 

 

Nasceu daí a vontade de, paralelamente à transformação digital, podermos implementar modelos de 

aprendizagem baseados no trabalho interdisciplinar, onde os alunos são os protagonistas e em que as 

aprendizagens são realizadas através de projetos conjuntos e transversais aos vários saberes. 

 



Projeto Educativo 
Agrupamento de Escolas Eça de Queirós 

Março 2021 
 

Este desejo manifestado e demonstrado por significativo número de docentes permite-nos pensar que estão 

reunidas as condições para a construção de um projeto que assenta em duas áreas de trabalho que se 

complementam e harmonizam: transformação digital e os objetivos para a educação do século XXI. 
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ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

VISÃO, MISSÃO E VALORES 
 

A formulação da missão e da visão constituem passos fulcrais no planeamento estratégico da escola e têm 

de estar, necessariamente, em consonância com o projeto estratégico da diretora. 

Os conteúdos da missão e da visão devem ser claros e concisos, diferenciadores e afirmativos da identidade 

da escola. 
 

Visão 
 

O Agrupamento de Escolas Eça de Queirós responde às necessidades resultantes da realidade social 

envolvente, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso dos seus alunos, incentivando a 

formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do 

trabalho. 

 O Agrupamento promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e 

das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes, com espírito 

crítico e criativo.  

 

Educamos com inovação e paixão os cidadãos do Futuro 
 

Missão 

 

O Agrupamento, enquanto escola pública, define como sua missão principal Educar/Formar pessoas e 

cidadãos cada vez mais dotados de melhores qualidades; assegurar a todos uma escolaridade qualificante e 

prolongada; responder aos seus projetos individuais e contribuir, dessa forma, para o desenvolvimento e 

bem-estar social.  

 

 Educar crianças e jovens  

o Que sejam felizes 

o Que estejam na escola de corpo e mente como um todo 

o Que tomem conta do seu crescimento para a vida 

o Que contem com professores atentos, a apoiar e a conduzir as suas decisões e ações  

 Alcançar um sistema educativo  

o Centrado no aluno 

o Com predição das tendências do futuro  

 Desenvolver competências sociais em todos os agentes educativos 

 

Valores 
A ética, o sentido crítico, a cidadania, a participação, a exigência, a solidariedade, a sustentabilidade, 

flexibilidade, a multiculturalidade, o ensino inclusivo, plural e inovador, a valorização do conhecimento, e o 
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espírito de pertença ao Agrupamento, orientarão o nosso trabalho, para que os valores enunciados no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (responsabilidade e integridade; excelência e exigência; 

curiosidade, reflexão e inovação; cidadania e participação; liberdade) sejam concretizados.  

 

 Inovação 

 Educação 

 Desenvolvimento de competências 

 Formação 

 

Nesse sentido, o processo educativo organiza-se de forma a cumprir as seguintes finalidades:  
 

FINALIDADES – Criar cidadãos do Mundo 
 

 Contribuir para a realização pessoal do aluno, promovendo o desenvolvimento da personalidade, da 

formação do caráter e da cidadania.  

 Desenvolver a capacidade para o trabalho e conhecimento, fomentando a curiosidade e o gosto de 

aprender.  

 Desenvolver o sentido estético, criativo, artístico, ambiental e físico. 

 Assegurar o direito à diferença e o respeito perante a mesma.  

 Garantir uma escola inclusiva em todos os espaços e práticas.  

 Fomentar a criação de novos cenários de aprendizagem, flexibilizando e articulando currículos, 

temas e conteúdos.  

 Estabelecer relações com universidades, escolas e agrupamentos, instituições da comunidade, 

utilizando-os, sempre que possível, como outros cenários de aprendizagem.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Melhorar os resultados académicos, monitorizando e avaliando as aprendizagens.  

 Garantir rigor e exigência nos processos de ensino-aprendizagem.  

 Aperfeiçoar o planeamento, a flexibilidade curricular, a articulação entre ciclos e o trabalho 

colaborativo, como práticas de ensino.  

 Continuar a desenvolver os clubes e projetos em curso e dinamizar a participação em projetos e 

parcerias de âmbito nacional e internacional.  

 Melhorar os resultados sociais e as práticas de intervenção cívica.  

 Garantir a inclusão plena de todas as crianças e alunos, aprofundando a diferenciação pedagógica.  

 Continuar a responder às necessidades de Formação e Qualificação da população adulta  

 Otimizar mecanismos de organização e gestão do Agrupamento.  

 Aprofundar a cultura e o clima do Agrupamento.  

 Continuar as relações com o meio e instituições locais, criando sinergias positivas com o território 

educativo.  

 Rentabilizar os espaços de cada escola, pautando pela sua manutenção e conservação.  
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 Acompanhar a construção/abertura da segunda fase da EBPN, no sentido da generalização do 

regime normal/turno único em todo o Agrupamento e, simultaneamente garantir resposta para as 

necessidades das zonas que servimos, reorganizando a rede escolar. 

 Renovar os equipamentos informáticos. 

 

A diversidade dos objetivos enunciados deverá ser interpretada numa perspetiva sistémica, e não numa 

cadeia linear da causa-efeito, ou seja, estabelece-se o desejo de que sejam considerados como um todo, e 

não como grandezas isoladas de modo a garantir a articulação entre as Áreas de Intervenção e os Objetivos 

Estratégicos do Projeto Educativo. 
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INTERVENÇÃO E ESTRATÉGIA 

 

É importante criar um funcionamento simples, construindo um Programa de Ação para a Escola do presente 

mas objetivando o futuro.  

Tendo sido apresentado um programa inicial, amplamente discutido entre os docentes, importa que o 

mesmo seja adequado às estruturas organizativas do agrupamento e à capacidade de desenvolver e aplicar 

o mesmo, considerando os recursos existentes (humanos e materiais). 

Para tal, são constituídas estruturas orgânicas com o objetivo de o atualizar e adequar regularmente. 

 

Uma primeira estrutura composta por professores de todas as escolas, ciclos e disciplinas, a quem compete 

apresentar propostas de funcionamento do plano estratégico e monitorizá-lo. 

 

À segunda estrutura cabe a operacionalização do plano estratégico – Plano de Ação, nomeadamente a 

implementação de ações para o desenvolvimento do Programa. 

Durante a execução do programa, a atividade das equipas é monitorizada para dar lugar a uma constante 

reflexão e consequente melhoria contínua. 

 

Planificação 2020/2023  

 

O primeiro ano centra-se fundamentalmente na formação e irá concretizar-se através de ações de 

sensibilização e aquisição de conhecimentos e competências digitais, socio-emocionais e 

profissionais.  

 

A primeira fase consiste na formação para a transformação digital, competência basilar para a 

educação do século XXI. 

A segunda fase consiste numa análise de conteúdos transversais às várias disciplinas, e à 

planificação das aprendizagens a desenvolver de forma integrada, flexível, reflexiva, crítica e 

inovadora. 

 

No segundo e terceiro anos aplicam-se gradualmente as metodologias assim delineadas no pré-

escolar, 1º e 2º ciclos, buscando a melhoria contínua; no 3º ciclo e secundário ir-se-ão 

desenvolvendo ações de curta duração para, ao mesmo tempo, garantir a continuidade do ensino 

tradicional a par da introdução de apontamentos inovadores e direcionados para o 

desenvolvimento de competências da educação para o século XXI. 


