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Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança; 
Todo o Mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 
… 
 
E, afora este mudar-se cada dia, 
Outra mudança faz de mor espanto: 
Que não se muda já como soía. 

 
Luís de Camões 
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1.Enquadramento  

“A memória é responsável pela colocação incessante do eu num aqui e agora evanescente, entre um 

passado plenamente vivido e um futuro antecipado, em movimento perpétuo entre o ontem que passou 

e o amanhã que é apenas uma possibilidade. O futuro puxa-nos para a frente, a partir de um ponto 

longínquo e quase invisível, e garante-nos a vontade de prosseguir a viagem, no presente.” 

(António Damásio, 2010, p.363)1 

 

O fenómeno da globalização, designado como diversificado e complexo, que tem vindo a 

reestruturar e influenciar os povos numa dimensão mundial, a nível económico, social, cultural, 

tecnológico, ambiental, ético e educativo, tem consequências nos grandes sistemas (estado-nação), 

nas estruturas que os formam e no próprio indivíduo. Segundo Morin (2000), citado por Alarcão 

(2000)2, a educação deve ter como primeira finalidade fazer com que o indivíduo consiga transformar 

a informação em conhecimento. Para a autora, “(…) se queremos mudar a escola, temos de a assumir 

como organismo vivo, dinâmico, capaz de atuar em situação, de interagir e desenvolver-se 

ecologicamente, e de, nesse processo, aprender e construir conhecimento sobre si própria” (pp. 15-17), 

preparando os sujeitos para dar resposta aos desafios da sociedade do século XXI. 

À luz da administração educacional, a escola tem sido estudada, definida e caraterizada a 

partir de diversas abordagens, que integram diferentes modelos de análise, múltiplas perspetivas e 

diferentes interpretações sobre o seu significado e o papel que representa nos vários contextos 

(sociedade, local e/ou comunidade educativa), Vitorino (2011). No final do século XX a organização e a 

estruturação das escolas sofreram uma enorme mudança com as reformas preconizadas pela 

legislação da administração central. 

Tornou-se, assim, evidente a dimensão política e organizacional da definição e concretização 

do PE. Com efeito, passou a ser perspetivado como o instrumento do exercício da autonomia de todos 

os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, assumindo-se como o documento que consagra 

a orientação educativa de uma Unidade Orgânica (UO), elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

                                                           
1 Damásio, A. (2010). O livro da consciência. Círculo de Leitores 
2 ALARCÃO, I.(org.) (2000). Escola Reflexiva e Supervisão - Uma Escola em Desenvolvimento e Aprendizagem. Porto: Porto 

Editora.  
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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 a UO se propõe cumprir na sua função educativa. 

Por tudo atrás exposto, podemos advogar que o PE é o mais importante documento orientador, 

destinado a assegurar a coerência e a unidade da ação educativa de uma UO. Neste enquadramento, o 

PE apresenta-se como um documento fundamental da política interna do agrupamento, cuja 

finalidade consiste em definir as linhas orientadoras desta organização, dentro do quadro das políticas 

nacionais, indicando em que medida a UO se propõe assegurar a continuidade dos seus projetos e 

intervenções, das boas práticas e estabelecer novas metas de desenvolvimento.  

O PE, que medeia os anos letivos 2016-2019, reformula e atualiza o anterior, redefinindo o 

perfil da UO, através do envolvimento e empenho da comunidade educativa num projeto que se quer, 

simultaneamente, identitário, partilhado e plural. 

 

2. Contextualização 
O PE pretende dar resposta a um conjunto de problemas e desafios que são recorrentes, bem 

como a outros que emergem das alterações contextuais da sociedade/comunidade em que se insere a 

UO. A sua estrutura, entre outros aspetos, reforça a implementação de estratégias que visam a 

melhoria de resultados, no âmbito das aprendizagens dos alunos, assim como as que se relacionam 

com a efetiva participação e envolvimento dos pais e encarregados de educação (EE), da comunidade 

local e das diferentes áreas/setores da UO. Neste sentido, e antes de se tomarem decisões 

relativamente às estratégias e metas a atingir, é necessário proceder ao diagnóstico do contexto geral 

em que a UO se insere, sendo por isso, indispensável conhecer o meio socioeconómico e cultural, 

identificando as potencialidades e dificuldades da população escolar. Para além disso, pretende, ainda, 

fomentar a construção do anterior, redefinindo o perfil da UO, através do envolvimento e empenho da 

comunidade educativa num projeto que se quer, simultaneamente, identitário, partilhado e plural. 

Efetivamente pretende-se formar cidadãos ativos na transformação da sociedade, dotando-os de 

ferramentas que lhes permitam tornar-se autónomos, responsáveis, críticos e solidários, capazes de 

promover a mudança, no sentido da construção da sociedade onde vivem e para as próximas 

gerações. 
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O presente PE, após um processo de auscultação participada dos docentes, assistentes técnicos 

(AT) e operacionais (AO) e dos alunos, e, posteriormente, do conselho pedagógico (CP), foi enviado 

para ser aprovado em reunião do conselho geral (CG) a realizar a 15 de Dezembro de 2016. 

 

2.1. Ambiente 

2.1.1. Ambiente externo 

“Da Escola da Arroja a um agrupamento vertical” 

A Escola EB 2,3 da Arroja teve início no ano letivo 1993/94, com a construção de uma escola do 

2º e 3º ciclos, num terreno oferecido por um construtor civil à Câmara Municipal de Loures. Estava 

situada num local descampado rodeado de quintas sem acessos alcatroados. Iniciou a sua história com 

7 turmas (do 5º e 7º anos de escolaridade) e 33 professores, na sua maioria muito jovens. 

Por desanexação do Concelho de Loures a 19 de novembro de 1998, a escola passou a fazer 

parte do concelho de Odivelas levando a uma mudança radical da paisagem à sua volta. A 10 de março 

de 1999, passou a denominar-se Escola EB 2,3 António Gedeão.  

Anos mais tarde (16 de junho de 2004), foi homologado o Agrupamento de Escolas a Sudoeste 

de Odivelas (AESO), um agrupamento vertical constituído pelos seguintes estabelecimentos de ensino: 

Escola Básica António Gedeão (escola sede), Escola Básica Quinta das Dálias, Escola Básica Veiga 

Ferreira, Escola Básica Casais de Trigache e Escola Básica Sophia de Mello Breyner Andresen, cada uma 

delas com os seus próprios contextos. 

 

 

2.1.1.1. Contexto físico e social da UO 

A escola sede situa-se na área geográfica da Junta de Freguesia de Odivelas. O último censo 

(2011) refere a existência de 59.559 habitantes, com caraterísticas urbanas sendo considerado uma 

das freguesias de maior densidade populacional do Concelho (11.794 habitantes/km2). Odivelas deixou 

de ser considerada uma zona rural, pois as quintas foram dando lugar a prédios aglomerados em 

urbanizações nem sempre executadas de acordo com a harmonia local. Desde há dez anos, foi 
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crescendo à volta da escola a urbanização “Colinas do Cruzeiro”, 4127 fogos repartidos por 208 lotes3 

com inúmeros serviços e comércio local.  

As restantes escolas situam-se em Famões. De acordo com os dados dos censos de 2011, nesta 

vila estão inscritos 11 095 habitantes4, distribuídos numa área de 4,5 km2. A antiga freguesia de 

Famões, assentava na agricultura, atividade que a partir de meados do século XX foi sendo 

paulatinamente abandonada, dando origem a vários bairros clandestinos, desordenados e à instalação 

de polos industriais. A proximidade com a grande cidade e, ao mesmo tempo, a abundância de espaço 

a preços convidativos, facilitaram a implantação de uma construção urbana ilegal, hoje em total 

recuperação e legalização. Surgiram várias empresas familiares e unidades de pequena e média 

indústria, atualmente aglomeradas em parques empresariais. O comércio também tem sido alvo de 

investimento, com a criação de armazéns grossistas e de supermercados das grandes marcas que 

operam em Portugal.5 A partir de 29 de setembro de 2013, estas escolas pertencem à União das 

Freguesias da Pontinha/Famões. 

 

Figura 1 – Freguesias do Concelho de Odivelas 

 

                                                           
3 Obriverca 20 Anos, editado pela editora Caleidoscópio in http://odivelasurbe.blogspot.pt/2007/07/odivelas-est-mudar.html, 
acedido a 30 de outubro de 2016. 
4 Página eletrónica da União das Freguesias Pontinha e Famões, consultada em 30.10.16 
http://jf-pontinhafamoes.pt/pontinha/historia/ 

 
5 FARINHA, Luís. Boletim Informativo, n.º 11, edição J.F. Famões, out/dez 2000 e VAZ, Maria Máxima. Odivelas, Uma Viagem 
ao Passado, edição CMO, 2003 In http://jf-pontinhafamoes.pt/pontinha/historia/famoes/. 

http://odivelasurbe.blogspot.pt/2007/07/odivelas-est-mudar.html
http://jf-pontinhafamoes.pt/pontinha/historia/


 
 

Projeto Educativo 2016/19 

 
 

7 
 

 

2.1.2. Ambiente interno 

2.1.2.1. Perfil da comunidade escolar 6 

A) Alunos 

No início do ano letivo 2016-2017, estavam matriculados na UO cerca de 1652 alunos distribuídos por 

62 turmas do pré-escolar ao 9º ano de escolaridade (Quadros 1 e 2). Estes alunos são oriundos, na sua 

maioria de Famões e da urbanização onde a escola sede está implantada. É de salientar que 7 turmas 

do 1º ciclo são mistas, ou seja, têm alunos de dois anos de escolaridade diferentes, garantindo um 

grande desafio para os docentes que as lecionam. Nas Escolas Básicas Veiga Ferreira e Casais de 

Trigache duas turmas têm regime duplo.  

 
Quadro 1 – Nº de alunos por nível educativo JI/1º Ciclo 
 EB Qta das 

Dálias 
EB Veiga 
Ferreira 

EB Casais de 
Trigache 

EB Sophia M 
B. A. 

EB António 
Gedeão 

Total 

Pré-escolar 25 70 65 25 
 

185 

1º ano 6 44 78 26  154 

539 
2º ano 6 52 60 26  144 

3º ano 20 41 37 19  117 

4º ano 20 37 60 7  124 

5º ano     197 
404 

6º ano     207 

7º ano     210 

527 
8º ano     184 

9º ano     118 

CV9     15 

Total 77 198 296 102 931 1604 

 
 
Quadro 2 – Nº de turmas do AESO 

 

 

 

 

                                                           
6 Todos os dados estatísticos foram recolhidos nos serviços administrativos em outubro de 2016. 

Jardim de Infância 8 

1º Ciclo 21 

2º Ciclo 14 

3º Ciclo 19 

Total de Turmas 62 
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Pela leitura do Quadro 3 percebemos que frequentam a UO 62 alunos estrangeiros (3,7%). Na sua 

maioria são oriundos de países de língua oficial portuguesa. 

Quadro 3 – Alunos estrangeiros que frequentam o AESO 

 JI 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo  

Angola 3 4 1  8 

Bósnia Herzegovina  1   1 

Brasil  4 8 2 14 

Cabo Verde  2 1 6 9 

China   1  1 

Guiné Bissau  4 3 2 9 

Índia   1 1 2 

Moçambique   1  1 

Reino Unido   2  2 

República Libanesa  1   1 

República da Moldávia  1   1 

Roménia 1  1 1 3 

Rússia    1 1 

S. Tomé e Príncipe  1 1 2 4 

Senegal  1   1 

Ucrânia  1 2 1 4 

Total 4 20 22 16 
 

 62 

 

No Quadro 4, podemos verificar que 601 alunos beneficiam de auxílios económicos o que corresponde 

a cerca de 37% da população discente 

 

Quadro 4 – Alunos que beneficiam de apoio socioeconómico 

 

Jardim de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

71 197 147 186 601 
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Na UO existem ainda 125 alunos com NEEcp nos diversos ciclos e níveis de ensino, o que 

corresponde a 7,6% da população discente. Os alunos apresentam limitações de caráter permanente 

resultando em dificuldades ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, 

do relacionamento pessoal e da participação social. Na Escola Básica Casais de Trigache existe uma 

Unidade de Multideficiência e Surdocegueira congénita (UAM) com 6 alunos do 1º Ciclo, onde 

trabalham duas docentes da educação especial e duas assistentes operacionais. Também frequentam 

o pré escolar 5 crianças multideficientes apoiadas por assistentes operacionais colocadas para esse 

efeito. 

Com o Plano Estratégico para o Sucesso Escolar do AESO, este ano, foi implementada a 

Atividade “Diferenciar para Incluir” criando-se Ateliês de Expressão (motora, plástica, dramática e 

musical) com o objetivo de melhorar a inclusão dos alunos com Currículo Específico Individual (CEI) 

e/ou em regime de disciplinas. Salienta-se ainda, que este ano, a hipoterapia que já existia para o 1º 

ciclo, foi alargada a alunos da escola sede. 

 

 

Quadro 5 – Alunos com NEEcp que frequentam o AESO 

Escola Básica Casais de Trigache 16 

Escola Básica Quinta das Dálias 4 

Escola Básica Sophia M.B. Andresen 3 

Escola Básica Veiga Ferreira 8 

Escola Básica António Gedeão 94 

Total 125 

 

 

B) Docentes 

O serviço docente é assegurado por 96 professores e educadores maioritariamente do género 

feminino. Destes, 65% pertencem ao Quadro de Agrupamento, 10 % pertencem ao Quadro de Zona 

pedagógica e 23% são Contratados. A experiência profissional e uma formação académica qualificada 

proporciona uma estabilidade pedagógica e organizacional em todas as UO. 
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Quadro 6 – Distribuição dos educadores e professores da UO 

 

 

 

C) Assistentes técnicos e operacionais 

A par dos docentes, trabalham na UO, 40 assistentes operacionais e 8 assistentes técnicos 

maioritariamente do género feminino. Há a salientar que, no passado, o número de funcionários não 

tem cumprido o rácio previsto nos normativos em vigor o que se traduz numa dinâmica, com muitas 

dificuldades, para serem desempenhadas as tarefas que lhes competem. Na presente data de 

aprovação deste documento o rácio encontra-se em conformidade com o estabelecido na lei. 

Quadro 7 – Assistentes técnicos e operacionais do AESO 

 

 

 

 Educadores Professores Total 

Escola Básica António Gedeão 0 66 66 

Escola Básica Casais de Trigache 3 9 12 

Escola Básica Quinta das Dálias 1 2 3 

Escola Básica Sofia M.B. Andresen 1 3 4 

Escola Básica Veiga Ferreira 3 8 11 

Total 8 88 96 

 Assistentes Operacionais 
Assistentes 

Técnicos 

Escola Básica António Gedeão 19 8 

Escola Básica Casais de Trigache 9 0 

Escola Básica Quinta das Dálias 3 0 

Escola Básica Sofia M.B. Andresen 3 0 

Escola Básica Veiga Ferreira 7 0 

Total 41 8 
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D) Rede de parcerias (Stakeholders) 

As orientações pedagógicas, culturais e sociais da nossa UO também têm como teia de suporte 

uma série de parcerias com a comunidade, existindo entre elas uma troca mútua de benefícios. Dos 

parceiros destacamos a Câmara Municipal de Odivelas, (CMO) e as Associações de Pais e Encarregados 

de Educação. 

Destacam-se ainda, o Centro Comunitário e Paroquial de Famões e a Associação OTLAS. 

 

2.1.2.2. Oferta formativa 

A multiplicidade e diversidade de projetos e atividades desenvolvidos, muitos deles 

interdisciplinares, é uma característica desta UO. 

Reconhecendo a importância das expressões na formação integral dos alunos, o AESO 

implementou no seu currículo a disciplina de Música como oferta de escola e de Arte e Comunicação 

como oferta complementar no 3º ciclo. Por outro lado, estabeleceu um protocolo com o Conservatório 

de Música D. Dinis oferecendo ensino articulado da música.  

 Salienta-se também que o AESO tem vindo a proporcionar uma oferta formativa diferenciada, 

criando turmas de percursos alternativos, cursos de educação e formação e cursos vocacionais 

procurando responder de modo eficaz às necessidades de alunos. 

Como se pode verificar no quadro 8, o currículo não formal concretiza-se também na 

existência de: 

- Na escola sede, atividades de enriquecimento curricular que promovem o desenvolvimento 

global dos alunos (Clubes e Grupos Equipa de Desporto Escolar), atividades estas que têm tido uma 

grande adesão por parte dos alunos.  

- Nas escolas do 1º ciclo, Atividades de Enriquecimento Curricular. 

- Ainda, no pré-escolar, as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e no 1º Ciclo as de 

Componente de Apoio à Família (CAF) asseguram o acompanhamento das crianças antes ou depois das 

atividades letivas e nas interrupções, mediante o desenvolvimento de uma série de ateliês. 
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Quadro  – Atividades de enriquecimento curricular oferecidas pela UO 

 

 

2.1.2.3. Plano de Educação para a Saúde/Clube dos Afetos 

Este plano nasceu em 2004 como “Clube dos Afetos”. Uma vez que as políticas educativas têm 

vindo a reestruturar os programas de promoção para a saúde tornando-a uma área transversal, sem 

“perder” o nome Clube dos Afetos, o plano tem sido de extrema importância para a UO, contribuindo 

para a mudança de comportamentos e atitudes na comunidade escolar em três domínios 

preponderantes: na adoção de estilos de vida saudáveis, na saúde em geral (dos alunos, docentes e 

não docentes) e no domínio dos parceiros internos e externos que têm demonstrado ser uma mais 

valia para a concretização de atividades e projetos desenvolvidos em toda a UO. 

 

 

2.1.2.4. Biblioteca escolar (BE) 

As três bibliotecas escolares do agrupamento encontram-se integradas na Rede de Bibliotecas 

Escolares e revelam-se hoje, face aos desafios do século XXI, um dos pilares do desenvolvimento das 

literacias como parte integrante dos currículos e do processo de ensino/aprendizagem. 

1º Ciclo – AEC 2º e 3º Ciclos - Clubes 
2º e 3º Ciclos - Desporto 

Escolar 

Atividade Física e Desportiva Clube de Animação Digital Atletismo 

Educação Musical Clube de Animação Musical Patinagem 

Inglês Clube das Ciências Ténis de Campo 

 Clube de Chi Kung Ténis de Mesa 

 Clube de Francês Voleibol 

 Clube de Jornalismo  

 Clube Oficina de Hardware  

 Clube de Teatro  

 Geoclube  
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De modo a cumprir tal desígnio, as bibliotecas escolares asseguram a execução de um 

conjunto de objetivos que visam:  

1. Disponibilizar recursos de informação, apoiando e contribuindo para o uso e integração nas 

práticas letivas das tecnologias, procurando mobilizar a comunidade para a importância das 

mesmas; 

2. Transformar a informação em conhecimento, reconhecendo a biblioteca escolar como um 

espaço dinâmico, capaz de contribuir eficazmente para a construção e utilização crítica de 

conhecimentos;  

3. Promover a leitura e a formação de leitores; 

4. Centralizar os recursos educativos na biblioteca escolar, organizando-os e publicitando- os de 

forma a serem utilizados por todos;  

5. Proceder a uma autoavaliação sistemática, baseada na recolha de evidências. 

 O serviço nas bibliotecas escolares é assegurado por duas professoras bibliotecárias, 

selecionadas de acordo com a portaria 759/2009, coadjuvadas por uma equipa constituída por 

professores. 

A este serviço estão afetos assistentes operacionais e uma assistente técnica com formação na 

área das bibliotecas escolares. 

 

 

2.1.2.5. Serviços Especializados de Apoio Educativo 

Os SEAE da UO integram o Serviço de Psicologia e Orientação Escolar (SPO), as docentes do 

Apoio Educativo (1º Ciclo) e a equipa de Educação Especial (atualmente com seis docentes com 

especialização nesta área). 

Estes serviços contribuem, em articulação com outras estruturas educativas, para a promoção 

do sucesso educativo e da igualdade de oportunidades e inclusão na escola e na sociedade, de todas as 

crianças e jovens. 

O SPO tem como competências básicas promover o desenvolvimento de atividades de 

orientação escolar e profissional, prestar apoio psicopedagógico a alunos e professores e prestar apoio 

ao desenvolvimento de relações, na comunidade escolar. 
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O apoio educativo visa prestar apoio pedagógico acrescido a alunos do 1º ciclo com 

dificuldades de aprendizagem temporárias. 

À equipa de educação especial compete avaliar e acompanhar todo o processo educativo dos 

alunos com NEE de caráter permanente da UO, prestar-lhes apoio e articular com docentes e restantes 

elementos da comunidade educativa no que se refere à definição de medidas e estratégias para 

assegurar a inclusão e sucesso destes alunos. 

Para além dos recursos referidos colaboram com estes serviços os técnicos do CRI (uma 

psicóloga clínica, uma terapeuta da fala, uma terapeuta ocupacional e uma técnica superior de 

educação especial e reabilitação) que intervêm diretamente com os alunos com NEE, especialmente 

com os alunos que frequentam a UAM. 

 

2.1.2.6. Outros Serviços da UO 

Na escola sede centralizam-se os serviços que prestam apoio a todas as escolas do 

Agrupamento, nomeadamente: os Serviços de Administração Escolar, os Serviços Especializados de 

Apoio Educativo e os Serviços de Ação Social Escolar (ASE). 

 

 

3. Princípios, valores, missão e visão 
 

 

“A UO, enquanto organização, deve definir a sua linha de orientação, enquadrada na política 

educativa nacional e concretizada na explicitação de princípios que justificam a sua existência, a sua 

razão de ser, que legitima a função da organização na sociedade, assentes num conjunto de valores, 

que são próprios da organização, que traduzem a sua cultura e que ajudam a definir a sua identidade no 

contexto económico e social em que opera.” 

 (Azevedo, 2011)7 

 

 

Os princípios orientadores da UO, mobilizadores de uma energia coletiva, passam pela 

universalidade do acesso ao ensino público, pela igualdade de oportunidades e pela continuidade e 

diversidade dos percursos escolares. Não podemos olvidar a preservação de uma cultura de serviço 

público de qualidade, alicerçada em práticas de responsabilidade, compromisso e dedicação. Com 

                                                           
7 AZEVEDO, J. (2011). O Fim de um Ciclo? A Educação em Portugal no início do Século XXI. Porto: Edições Asa. 
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base nestes princípios, pretendemos promover a formação de indivíduos responsáveis, autónomos, 

críticos e criativos, detentores de conhecimentos e capacidades necessárias ao bom desempenho 

pessoal, profissional e social com vista à sua integração e intervenção na sociedade em que estão 

inseridos. Pautamo-nos, ainda, pela procura sistemática e sustentada do espírito democrático e 

pluralista respeitador dos outros e das suas ideias. 

 

 

3.1. Valores 

Queremos uma UO que contribua para o desenvolvimento harmonioso e responsável dos 

alunos, promotora de uma educação para a cidadania e para os valores. 

Partindo dos princípios referidos anteriormente, e tendo em conta as políticas educativas 

nacionais e supranacionais, os valores preconizados assentam nos seguintes domínios:  

A. Desenvolvimento de uma escola democrática de qualidade com uma visão humanista, 

onde o aluno é visto como um todo; 

B. Promoção de uma UO abrangente que concilia rigor, exigência, autonomia e espírito crítico 

com aprendizagens relativas ao conhecimento, inovação, tecnologia, arte e afetos, sem 

descurar o currículo formal e informal; 

C. Formação de cidadãos (tendo em conta as diferentes expetativas e interesses) detentores 

de conhecimentos e capacidades que lhes permitam aprender ao longo da vida; 

D. Manutenção de uma UO aberta e plural que garanta a construção de pontes com todos os 

membros da comunidade educativa (parcerias internas e externas) na gestão e 

administração do processo educativo e mobilização de múltiplos e variados recursos, num 

trabalho constante de parceria/rede; 

E. Construção de uma cultura defensora das relações interpessoais e colaborativas no dia-a-

dia e num continuum; 

F. Procura sistemática de melhores resultados. 

 
Paralelamente é importante promover valores como a liberdade, a cidadania, o sentido de 

justiça, a equidade, o respeito, a responsabilidade, a comunicação, a solidariedade e a valorização da 

diferença e da diversidade. Queremos, assim, uma escola democrática e inclusiva, uma escola 
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reflexiva, que se adapta à mudança, uma escola de todos e para todos, uma escola acolhedora, que 

cuida, que valoriza as vozes que a configuram, dando-lhes poder! 

 

 

3.2.Missão 

Partindo dos princípios e valores enunciados é Missão do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 
Odivelas 
 
 
 

Educar, promovendo a igualdade de oportunidades e a 
qualidade do serviço público. 

 
 
 

3.3.Visão 

Somos diferentes e acreditamos que: 

 

 

Formamos cidadãos ativos e intervenientes na sociedade. 

 

 

 

 

3.4. Monitorização 

O anterior PE foi avaliado por ciclos e terminou com a aprovação em sede de Conselho Geral 

do Relatório de Execução do Projeto Educativo 2013-2016 e do relatório de autoavaliação do AESO.  

Assim, num contexto económico e social por todos considerado complicado, com reflexos nas 

instituições e nas famílias, foi possível conseguir: 

1. Aumentar a Taxa de Sucesso Escolar Global fixando-a em 94% no ano letivo 2015 – 2016; 
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2. Obter trajetórias favoráveis da Taxa de Sucesso nas disciplinas de Matemática e Português 

nos 4º, 6º e 9º Anos, superando os objetivos fixados no caso da disciplina de Português; 

3. Manter a Taxa de Absentismo e de Abandono Escolar em valores reduzidos; 

4. Aumentar o número de alunos que integraram o Quadro de Mérito (QM); 

5. Dinamizar atividades multidisciplinares em todas as turmas de acordo com o Plano Anual e 

Plurianual de Atividades (PAPA); 

6. Manter o número de projeto e atividades abrangentes em áreas culturais, desportivas e 

artísticas, não baixando, simultaneamente, o nível de participação dos alunos; 

7. Diminuir o número de ocorrências disciplinares.   

 

Concluindo, as prioridades educativas preconizadas no anterior PE como a promoção da 

qualidade das aprendizagens; a defesa e promoção da democratização da educação e da igualdade de 

oportunidades no sucesso educativo; a defesa e promoção da humanização da escola; a defesa e 

promoção do trabalho colaborativo, no sentido da construção das práticas profissionais de qualidade; 

a promoção da realização pessoal e profissional de toda a comunidade escolar; o desenvolvimento da 

autonomia da escola nos planos culturais e pedagógicos foram alcançados e é com estas metas e 

sonhos que iremos fixar novos desafios, sempre perspetivando uma UO em que prevaleça a motivação 

e se alcancem as aprendizagens pretendidas, não esquecendo o SER/ALUNO como um todo. 

4. Áreas de intervenção 

 

 

“(...) as culturas dos professores deverão ser perspetivadas não apenas em termos de 

conhecimento, de valores, de crenças ou de concepções, mas também de comportamentos e de 

práticas. 

Fazer e agir é culturalmente tão significativo como sentir ou pensar.” 

(Lima, 2003, p.20)8 

 

 

Tentando cumprir um plano estratégico em várias direções que se entrecruzam, o AESO, 

trabalha de forma a prestar um serviço educativo de excelência que seja reconhecido, interna e 

                                                           
8 LIMA, J. (2003). As Culturas Colaborativas nas Escolas - Estruturas, Processos e Conteúdos. Porto: Porto Editora. 
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externamente, como sendo de qualidade, na procura permanente de melhorar a qualidade das 

aprendizagens das crianças e jovens que frequentam as suas escolas. Melhorar a partir da produção de 

conhecimento e da reflexão conjunta sobre as práticas o trabalho pedagógico de cada professor deve 

assegurar uma real igualdade e equidade de oportunidades. 

 

 

 

 

Domínios de intervenção  Subdomínios 
  

A 
Processo Ensino 
Aprendizagem 

 
 

A.1. Ação educativa 
A.2. Resultados académicos  
          A.2.1. Resultados internos 
          A.2.2. Resultados externos 
A.3. Formação humana e cívica 
A.4. Avaliação 

   

B 
Liderança, Organização e 

Gestão 
 

B.1. Liderança de topo 
B.2. Gestão intermédia 
B.3. Potencial Humano 
B.4. Equipamentos, recursos educativos e condições de segurança 
 

   

C 
Cultura 

Organizacional 
 

 
C.1. Reconhecimento e imagem 
C.2. Bem-estar e satisfação  
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A. Processo ensino/aprendizagem 

Subdomínio A.1. Ação educativa 

 

Meta - Promover a articulação, a adequação curricular e a centralidade da ação educativa. 
   

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Valorização do sucesso académico, pessoal e social dos alunos. 

b) Promoção do progresso das aprendizagens e dos resultados escolares 

nos respetivos percursos escolares: 

. Práticas de inter e transdisciplinaridade; 

. Articulação curricular; 

. Equipas multidisciplinares de apoio aos alunos; 

. Tutorias; 

. Ensino articulado da música; 

. Apoios educativos a alunos com maior índice de insucesso; 

. Oficinas de escrita e de oralidade em Português, Inglês e Francês; 

. Dinamização da Turma + na disciplina de Matemática; 

. Lecionação de “Cidadania” no 2º Ciclo; 

. Lecionação de “Arte e Comunicação” no 3º Ciclo; 

. Oferta de escola (Música) nos 7º e 8º anos; 

. Criação de estruturas de apoio que promovam a interculturalidade e a 

multiculturalidade; 

. Português língua não materna; 

. AAAF (Pré-escolar); 

. CAF e AEC (1º Ciclo);  

c) Promoção de práticas educativas diferenciadas e inovadoras que 

contribuam para o sucesso educativo: 

. Percursos escolares flexíveis e autónomos com turmas/grupos de 

alunos diferentes dos modelos formais das turmas; 

. Equipas educativas diferentes dos modelos tradicionais; 

. Trabalho / projeto. 

d) Apoio e valorização do trabalho colaborativo no sentido da construção 

de práticas profissionais de qualidade (partilha de recursos, saberes e 

práticas). 

e) Acompanhamento e reflexão sobre os procedimentos adotados 

 

INDICADORES DE MEDIDA 

 

 

Análise, reflexão das atas. 

Relatórios. 

Plano Anual de atividades 

Monitorização dos alunos que 

participam nas atividades 

extracurriculares no 2º e 3º 

Ciclos. 

 

Monitorização dos alunos que 

participam nas atividades 

promovidas pelas AAAF, CAF e 

AEC. 

 

Presença dos alunos e dos Pais e 

Encarregados de Educação nas 

reuniões de elaboração dos 

Planos de Turma. 

 

Resultados escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de utilização da BE. 
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(metodologias, critérios e instrumentos de avaliação) e avaliação da sua 

eficácia pedagógica. 

f) Investimento nas atividades de enriquecimento e complemento 

curricular: 

 g) Inclusão dos alunos com NEEcp na escola e na comunidade; 

. Sinalização atempada das situações passíveis de intervenção dos 

serviços técnico pedagógicos; 

. Criação de áreas/atividades curriculares específicas destinadas para os 

alunos com necessidades curriculares específicas/CEI (currículo específico 

individual); 

. Realização da informação e/ou orientação escolar e profissional; 

. Apoio, sempre que possível a toda a comunidade escolar por parte dos 

Serviços Especializados de Apoio Educativo. 

h) Promoção da participação dos Pais e Encarregados de Educação no 

processo educativo. 
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Subdomínio A.2. Resultados académicos 

 

Meta – Superar em [0,2;0,5[ todos os indicadores, ciclos de ensino e grupos disciplinares, os 
resultados internos e externos. 
  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

A.2.1. Resultados académicos internos 

a) Evolução: 

. Taxas de transição/conclusão de todos os anos de escolaridade; 

. Médias por ano; 

. Médias de todos os grupos disciplinares; 

. Taxas de sucesso pleno de todos os anos de escolaridade; 

. Taxas de sucesso de todas as disciplinas de todos os anos de 

escolaridade; 

. Número de alunos do Quadro de Mérito em todos os anos de 

escolaridade. 

b) Divulgação dos alunos de QM. 

c) Promoção da entrega do Prémio de Mérito e Cidadania, 

enquanto grande prémio do AESO, em cerimónia pública. 

d) Reforço/incentivo/valorização e diversificação das atividades de 

apoio educativo: 

. Banco de livros; 

. BE; 

. Espaços de estudo acompanhado de livre acesso; 

. Espaços de preparação para as provas finais nacionais. 

e) Promoção de hábitos e metodologias de estudo organizados e 

autónomos. 

f) Promoção do esforço e da disciplina pessoal. 

g) Reforço e sensibilização para o apoio efetivo e contextualizado 

dos alunos com dificuldades em cumprir o seu percurso escolar 

ou em risco de abandono escolar. 

h) Consciencialização dos Pais e Encarregados de Educação e dos 

alunos para a importância dos resultados académicos na 

presente e futura realização pessoal de cada um. 

i)  Desenvolvimento de um PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DA 

 
INDICADORES DE MEDIDA 

 

Registos da análise, 

comparação e reflexão dos 

resultados. 

 

Estatística apresentada por 

trimestre no CP e CG. 

 

Taxa de sucesso escolar. 

 

 

Taxa de absentismo. 

 

Taxa de abandono escolar. 

 

Avaliação das medidas/ 

projetos de prevenção do 

absentismo e do abandono 

escolar. 
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DISCIPLINA: 

. Melhoramento e/ou manutenção das taxas de abandono 

escolar e de absentismo. 

. Atempar situações de potencial risco e envolver/articular, os 

recursos internos e externos, na procura de soluções adequadas 

aos perfis dos alunos e das famílias. 

A.2.2. Resultados académicos externos 

a) Aproximação: 

. Taxas de transição/conclusão nacionais; 

. Médias e taxas nacionais às provas finais do ensino básico; 

. Média da diferença das classificações internas e externas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados das provas finais do 

9ºano. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Projeto Educativo 2016/19 

 
 

23 
 

 

Subdomínio A.3. Formação Humana e Cívica 

 

Meta – Integrar num espaço educativo profundamente humanista, cujo referencial proporcione 
uma literacia para o civismo, os afetos, a cultura, o ambiente e a saúde. 
  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Valorização da consciência da condição humana: 

. Educação pelo exemplo; 

. Respeito por si, pelos pares, pelo pessoal docente e não docente; 

. Respeito pela diferença. 

b) Valorização das dimensões da formação humana nos critérios de 

avaliação em todos os níveis educativos e grupos disciplinares: 

. Ação educativa pro ativa na defesa da integridade física e emocional dos 

alunos. 

       c) Respeito pelo espaço escolar (instalações e equipamentos) e pelo 

ambiente em geral. 

      d) Reforço do sentido de pertença e identificação à UO. 

      e) Promoção de projetos com base nas dimensões científicas, 

culturais, tecnológicas, desportivas e artísticas no currículo formal e 

informal. 

      f) Criação de condições para os alunos com NEEcp melhorarem o seu 

desenvolvimento educativo, pessoal e social. 

       g) Promoção de incentivo aos alunos e professores para 

desenvolvimento de projetos que assentem em comportamentos 

ambientalmente sustentáveis e mobilizem a comunidade escolar para a 

resolução de problemas a nível local. 

  h) Promoção de uma literacia para a saúde. 

 
INDICADORES DE MEDIDA 

 

Nº de alunos envolvidos em 

atividades complementares 

e/ou extracurriculares. 

 

Análise das atas das 

assembleias de delegados de 

turma. 

 

Relatório da execução final do 

PAPA dos Departamentos, dos 

Clubes e do Projeto de 

Educação para a Saúde. 

 

Monitorização dos alunos que 

participam nas atividades de 

complemento curricular, 

extracurriculares 

Presença dos alunos e dos Pais 

e Encarregados de Educação 

nas reuniões de elaboração dos 

PT. 
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Subdomínio A.4. Avaliação 

 

Meta - Melhorar o sistema avaliativo dos alunos, num caminho progressivo, indutor de autonomia 
e responsabilidade. 
  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Definição de procedimentos que garantam uma avaliação 

eficaz e transparente: 

. Divulgação dos critérios de avaliação junto dos alunos/pais/EE; 

. Diversificação dos processos e instrumentos de avaliação 

adequando-os ao perfil de cada aluno; 

. Varolização dos instrumentos, processos e atividades de 

avaliação formativa. 

b) Divulgação, junto dos alunos e EE, com regularidade os 

resultados da avaliação formativa. 

c)  Reflexão sobre autoavaliação e/ ou heteroavaliação 

(indutores da autonomia e corresponsabilização dos 

alunos). 

d) Reflexão sobre os resultados. 

 INDICADORES DE MEDIDA 

 

Dados estatísticos. 

 

Plataforma da UO 

(critérios de avaliação gerais 

e específicos). 

 

Atas e outros documentos 

de análise. 
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B. Liderança, Organização e Gestão 

Subdomínio B.1. Liderança de topo 

 

Meta - A partir de uma visão holística da UO, concretizar uma liderança repartida, eficaz e 
sustentada numa perspetiva organizacional e estrutural tendo em conta as diretrizes normativas. 
  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Concretização dos objetivos definidos no projeto de intervenção do 

Diretor. 

b) Definição e desenvolvimento de estratégias de atuação que visem a 

UO como um todo e de um modo integrado: 

. Conceção da UO como uma estrutura macro sistémica (agrupamento de 

várias unidades de gestão) e meso sistémica (junção de vários grupos 

disciplinares num departamento); 

. Valorização da dimensão pessoal e cívica na UO, privilegiando a reflexão 

e a compreensão; 

. Valorização do trabalho em equipa, com a respetiva divisão de tarefas 

por toda a organização e criação de redes de partilha e de colaboração; 

. Existência de uma dimensão humana e social na UO; 

. Melhoria dos processos de tomada de decisão na UO; 

. Promoção da avaliação interna e externa como instrumentos de 

regulação e de formação; 

. Continuação do desenvolvimento de práticas de monitorização do 

desempenho na UO e implementação dos planos de melhoria; 

. Divulgação à Comunidade Educativa de forma eficaz e célere os 

instrumentos de autonomia (PE, RI, PAPA). 

 
INDICADORES DE MEDIDA 

 

Avaliação interna e externa da 

escola. 

 

Relatórios. 

 

Sessões de formação da 

avaliação interna. 

 

Página eletrónica da UO. 

 

Grau de satisfação dos atores 

envolvidos na monitorização do 

desempenho da UO 

relativamente à eficácia 

organizacional da mesma. 
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Subdomínio B.2. Gestão intermédia 

 

Meta - Promover uma participação democrática de todos os colaboradores na organização e gestão 
da UO. 
  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Promoção de tempo e espaço para os Coordenadores de 

Departamento desenvolverem as suas funções de avaliação, 

coordenação, gestão, liderança, mediação, mobilização e 

intervisão (entendida como uma apreciação, análise e 

observação de práticas com consentimento dos atores 

envolvidos). 

b) Reforço das estruturas intermédias departamento/conselho de 

turma/grupo, turma.  

c) Reforço de uma cultura interdisciplinar (trabalho conjunto e 

articulado). 

d) Produção e implementação de projetos de forma a adequar e 

contextualizar o currículo nacional à realidade específica da UO. 

e) Participação dos AT e AO nas decisões que lhes dizem respeito. 

 
INDICADORES DE MEDIDA 

 

Avaliação interna e externa da 

escola. 

 

Melhoria dos resultados 

académicos dos alunos.  
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Subdomínio B.3. Potencial humano 

 

Meta - Valorizar o potencial humano existente e realizar uma gestão eficiente. 

  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Participação da comunidade escolar nos diferentes órgãos de 

gestão e estruturas de orientação educativa. 

b) Criação de condições logísticas que permitam o 

desenvolvimento/formação profissional/pessoal do pessoal 

docente e não docente.  

c) Continuação do Plano de Formação que responda aos interesses 

da UO, às necessidades de aprendizagem dos alunos e às 

necessidades e expetativas dos docentes e pessoal não docente. 

d) Realização de uma gestão do potencial humano de modo 

racional e transparente de acordo com as competências e o 

perfil de cada um. 

e) Aplicação de forma rigorosa e transparente dos critérios 

definidos para a distribuição de serviço, elaboração de horários e 

constituição de turmas, ouvido o Conselho Pedagógico e todos 

os envolvidos. 

f) Realização da avaliação docente e não docente, num processo 

transparente, fundamentado, rigoroso e participado. 

g) Criação de condições para uma partilha pedagógica com caráter 

exclusivamente formativo, tendo sempre em conta o 

desenvolvimento profissional: 

. Seminários/debates entre pares para divulgação de estudos de carácter 

científico e pedagógico; 

.Mecanismos de autoavaliação numa perspectiva formativa de 

aperfeiçoamento profissional; 

. Planeamento conjunto;  

. Parcerias educativas;  

. Assessorias.  

h) Promoção de uma consciência de responsabilização pessoal de cada 

ator. 

 INDICADORES DE MEDIDA 

 

Grau de concretização dos 

projetos de intervenção. 

 

Relação entre as iniciativas 

propostas e as realizadas. 

Grau de satisfação dos 

intervenientes. 

 

Taxa de participação. 
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Subdomínio B.4. Equipamentos, recursos educativos e condições de segurança 

 

Meta - Melhorar as condições de trabalho e de segurança da UO. 

  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Promoção de uma cultura de preservação dos espaços e dos 

recursos educativos. 

. Iniciativas conducentes a ações que utilizem a 

redução/reutilização/reciclagem; 

. Iniciativas que conduzam a um melhoramento contínuo do espaço 

escolar; 

. Tempos mínimos de resolução de anomalias. 

. A nível tecnológico, melhorar a circulação e o acesso à informação; 

. Ferramentas que potencializem a internet/programas de 

alunos/programas de trabalho na DT; 

. Vias telefónicas mais facilitadoras. 

 

 
INDICADORES DE MEDIDA 

Grau de concretização dos 
projetos de intervenção. 
 
Relação entre as iniciativas 
propostas e as realizadas. 
 
Grau de satisfação dos 
intervenientes. 
 
Taxa de participação. 
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C. Cultura Organizacional 

Subdomínio C.1. Reconhecimento e imagem 

 

Meta - Valorizar e projetar a UO como centro de aprendizagem e cultura, baseado nos afetos. 

  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Divulgação e análise fundamentada do PE a toda a comunidade 

escolar: 

. Publicitação na página eletrónica da UO (www.aeso.pt) 

. Reuniões de Pais/EE; 

. Reuniões de Departamento e de Grupo disciplinar;  

. Aulas. 

b) Desenvolvimento de projetos e atividades que reforcem a 

cultura organizacional da UO: 

. Identidade da UO (sentido de pertença); 

. Redes de parcerias; 

. Integração na comunidade; 

. Material escolar com o logotipo; 

Promover os símbolos do Agrupamento . 

. Celebração de sucessos académicos e cívicos dos alunos. 

c) Celebração de projetos/atividades/cerimónias que favoreçam a 

integração e coesão dos diferentes membros da comunidade: 

. Dia do AESO; 

. Semana Cultural; 

. Jantar de Natal; 

. Almoço final de ano. 

d) Diversidade e funcionalidade dos recursos na divulgação dos 

projetos. 

e) Desenvolvimento do sentido de pertença à UO ativando os 

mecanismos de projeção da sua imagem de qualidade e de 

excelência. 

f) Continuação da criação de incentivos logísticos (espaciais, 

recursos humanos e materiais) para o desenvolvimento de 

projetos inovadores promovidos pelos diferentes membros da 

 
INDICADORES DE MEDIDA 

Relação entre 

projetos/atividades propostos e 

realizados. 

 

Taxa de participação. 

 

Grau de satisfação dos 

intervenientes. 
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Subdomínios C.2. Bem-estar e satisfação  

 

Meta - Continuar a construir uma UO reconhecida na comunidade como humanista e de qualidade.  

  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

a) Desenvolvimento para o próximo triénio de um PE identitário, 

coerente e articulado entre todos os ciclos educativos e todas as 

escolas. 

b) Continuidade na gestão democrática, na igualdade de 

oportunidades e na partilha. 

c) Promoção de uma cultura colaborativa enraizada em cada grupo 

disciplinar.  

d) Promoção da auscultação da comunidade educativa para aferir 

o bem-estar e a qualidade do serviço prestado. 

 INDICADORES DE MEDIDA 

 

 

Grau de satisfação dos 

profissionais da UO. 

 

Grau de satisfação dos alunos e 

Pais /EE 

 

 

  

comunidade educativa: 

. Associações de Pais e Encarregados de Educação; 

. Associação OTLAS; 

. Escola de ténis Bola Redonda; 

. Cursos livres abertos à comunidade local. 
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5. Avaliação 

 

Como já foi referido anteriormente, o PE assume-se como o alicerce de todo o processo 

educativo e da identidade da UO. O PE articula com as necessidades contextuais externas e internas, 

organizacionais e específicas da mesma. A sua elaboração resulta da participação e expetativa de toda 

a comunidade educativa, não estando, por isso, concluído, mas sim em permanente construção e 

avaliação.  

Deste modo é premente uma recolha e uma compilação sistemática de dados acerca dos 

resultados e das atividades que decorrem da implementação do PE de modo a permitir refletir sobre 

esses dados e, mediante uma interpretação integrada e contextualizada dos resultados obtidos, aferir 

acerca do seu grau de concretização.  

A avaliação efetua-se anualmente e, mais em profundidade, no final do triénio de vigência 

recorrendo a metodologias quantitativas e qualitativas mediante a análise de conteúdo de inúmeros 

documentos tais como: questionários, relatórios elaborados por equipas de autoavaliação, atas de 

diversos órgãos, relatórios das estruturas de orientação educativa, etc. 

6. Divulgação do projeto 
 

Após aprovação do PE em Conselho Geral, deve recorrer-se a meios e estratégias diversificadas 

de difusão e publicitação do mesmo de modo a torná-lo acessível a toda a comunidade educativa, 

nomeadamente na página eletrónica da UO (www.aeso.pt). O grupo de trabalho que elaborou este 

documento considera premente a apresentação e o uso do mesmo como instrumento de trabalho com 

todos os alunos da UO. 
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Anexos 

 

Lista de abreviaturas 

AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família 

AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular 

AESO – Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 

AO – Assistentes Operacionais 

ASE – Ação Social Escolar 

AT – Assistentes Técnicas 

BE – Biblioteca Escolar 

CAF – Componente de Apoio à Família 

CEI – Currículo Específico Individual 

CG – Conselho Geral 

CMO – Câmara Municipal de Odivelas 

CP – Conselho Pedagógico 

DT – Diretor de Turma 

EB – Ensino Básico 

EE – Encarregado de Educação 

JI – Jardim de Infância 

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

NEEcp – Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente 

OTLAS – Ocupação de Tempos Livres e Ação Social 

PAPA – Plano Anual e Plurianual 

PE – Projeto Educativo 

PT – Plano de Turma 

QM – Quadro de Mérito 

UAM – Unidade de Apoio à Multideficiência 

UO – Unidade Orgânica 
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Aprovado em reunião de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas, de 15 de 

dezembro de 2016. 

 

O Presidente do CG do AESO 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Paulo Alexandre Parreira do Nascimento Gomes 

 

 

 

 


