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“Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo! 

 

Discurso de Malala Yousafzai na ONU em 2013, retirado do livro “Malala: Pelo direito das 

meninas à educação” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 

transformam o mundo.” 

Paulo Freire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“A Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.” 

 

Nelson Mandela 
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1. Introdução 

 

 

O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, constituída pela integração de estabelecimentos de educação 

pré-escolar e escolas de diferentes níveis e ciclos de ensino, com vista à realização das 

seguintes finalidades:  

a) garantir e reforçar a coerência do projeto educativo e a qualidade pedagógica das 

escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar que o integram, numa lógica de 

articulação vertical dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade;  

b) proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos numa dada 

área geográfica e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino;  

c) superar situações de isolamento de escolas e estabelecimentos de educação pré-

escolar e prevenir a exclusão social e escolar;  

d) racionalizar a gestão dos recursos humanos e materiais das escolas e estabelecimentos 

de educação pré-escolar que o integram.  

(ponto 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 137/12, de 2 de julho) 

 

«Projeto educativo» 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; 

(alínea a) do ponto 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei nº 137/12, de 2 de julho) 

 

No projeto educativo, que constitui um documento objetivo, conciso e rigoroso, tendo 

em vista a clarificação e comunicação da missão e das metas da escola no quadro da sua 

autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim como a 

sua apropriação individual e coletiva; 

(alínea a) do ponto 2 do artigo 9.º-A do Decreto-Lei nº 137/12, de 2 de julho) 
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Para responder aos desafios que a sociedade atual coloca, a Escola deve organizar-se no 

sentido de preparar os alunos para serem cidadãos de um mundo cada vez mais global, mas 

com sentimento de pertença ao território que habitam e o qual devem conhecer. Tem como 

principal finalidade proporcionar o desenvolvimento nas vertentes artística, cultural, física e 

humana, visando não só a comunidade educativa restrita como também a alargada.  

O Projeto Educativo que aqui se apresenta decorre, naturalmente, de um imperativo legal, 

no entanto, configura-se como um documento de base à planificação da ação estratégica do 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal para os próximos três anos e como instrumento 

orientador da vida da comunidade educativa. 

O Projeto Educativo apresenta-se como o documento de alicerce para a definição de uma 

filosofia de Escola, o qual se concretizará, em cada ano letivo, no Plano Anual de Atividades. 

Tem como finalidade apresentar e explicitar as linhas de orientação educativa do Agrupamento, 

baseadas não só nos relatórios da avaliação externa da Inspeção Geral de Educação, como 

também no anterior Projeto Educativo, no Projeto de Intervenção da Diretora, em relatórios e 

atas das diversas estruturas e nas estatísticas relativas aos resultados escolares dos alunos, 

entre outros.  

Este Projeto Educativo de Agrupamento (PEA) foi elaborado e finalizado durante um 

período no qual o mundo e a Escola, em particular, vivem momentos nunca antes 

experienciados, a pandemia da COVID-19. Consequentemente, o processo de construção do 

PEA não permitiu uma reflexão tão participada quanto seria desejável. Desta forma, este PEA 

segue a linha do Projeto de Intervenção da Diretora, nomeadamente na visão, missão, princípios 

orientadores, metas e objetivos, assumindo o perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória, a Estratégia de Educação para a Cidadania e todos os projetos que promovam a 

melhoria das aprendizagens para todos/as e cada um/a dos/as alunos/as e a implementação de 

estratégias inovadoras. 

O presente PEA apresenta-se como um documento conciso e objetivo que define a 

missão, princípios orientadores, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, constrangimentos, 

evidencia prioridades e organiza os procedimentos pedagógicos, orientando o sentido da ação 

educativa, apostando no envolvimento de todos os intervenientes nos processos de melhoria e 

inovação para a construção de uma escola eficaz e de qualidade.  
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2. Caracterização sumária do Agrupamento de Escolas de Carregal do sal 

 

2.1) Um pouco de história 
 

O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal situa-se no distrito de Viseu, mais 

concretamente, no concelho de Carregal do Sal, no coração da Beira.  

O Concelho de Carregal do Sal é um dos 24 concelhos do Distrito de Viseu, região Centro 

e sub-região de Dão-Lafões, com cerca de dez mil habitantes (censo de 2011), estendendo-se 

por uma área de 113,80 Km2, com 5 freguesias: Beijós, Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, 

Oliveira do Conde, e Parada.  

O município é limitado a Nordeste pelo Município de Nelas, a Sueste por Oliveira do 

Hospital e por Tábua, a Oeste por Santa Comba Dão, a Noroeste por Tondela e a Norte por 

Viseu. Este município foi criado em 1836, por extinção dos Concelhos de Currelos e de Oliveira 

do Conde, tendo celebrado em 2011 os seus 175 anos de existência.  

Carregal era o nome de um antigo lugar do concelho de Currelos. Ficou conhecido como 

“do Sal” em consequência das grandes salinas que aí mandou fazer Francisco Lucas de Melo 

Pais do Amaral (7 de maio de 1752 – 6 de abril de 1819), da Casa de Santar (Melo Pais do 

Amaral, depois condes de Santar). Aproveitando a situação do lugar junto à estrada que então 

era a grande via de comunicação entre os distritos de Viseu e Coimbra, Francisco Lucas de Melo 

Pais do Amaral mandou instalar em terrenos que aí tinha herdado umas grandes salinas, que 

abasteciam toda a região. Este negócio, que se manteve propriedade dos seus descendentes 

(Soares de Albergaria Pais e Melo) durante quase 200 anos, consistia em mandar vir o sal da 

Figueira da Foz, em barcos, pelos rios Mondego e Dão, até Carregal, onde ficava em grandes 

depósitos, no lugar que por isso se chamou de Salinas, nos limites da povoação, onde Francisco 

Lucas de Melo Pais do Amaral mandou, aliás, erguer a casa do mesmo nome, hoje o Museu 

Municipal Manuel Soares de Albergaria.  

De notar que Carregal do Sal é o concelho do humanista Aristides de Sousa Mendes que, 

por imperativo de consciência, desobedeceu a ordens superiores e, arrostando com as 

consequências, salvou da morte milhares de pessoas que fugiam da fúria totalitária do nazismo. 

O Território Educativo do Agrupamento compreende todas as freguesias do concelho de 

Carregal do Sal. Nesse território, o Agrupamento administra a Educação Pré-Escolar, o 1º, 2º e 

3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário.  

O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal foi criado em 25 de julho de 2010, por 

despacho do Sr. Secretário de Estado. O Agrupamento de Escolas resultou da agregação do 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, do Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato 

e da Escola Secundária de Carregal do Sal.  
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Ficou determinado que a Escola-sede passaria a funcionar na Escola Secundária de 

Carregal do Sal. Foi também criada uma Comissão Administrativa Provisória, que teve por 

missão instalar o novo Agrupamento.  

O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal integra, desde o ano de 2014, a rede de 

escolas Unesco. Esta rede procura promover a educação internacional e a qualidade da mesma, 

sendo as escolas que a integram consideradas “centros de inovação” no plano da educação. 

Neste âmbito, a filosofia educativa do agrupamento de escola assumiu o compromisso de 

promover os ideias da UNESCO, passando assim também a visar a preparação de crianças e 

jovens para enfrentarem os desafios de um mundo cada vez mais complexo e interdependente, 

num espírito participativo e solidário. 

 

 

2.2) Recursos físicos e humanos 
 

Atualmente, o Agrupamento de Escolas de Carregal é constituído pelos seguintes 

estabelecimentos de ensino: 

 Escola Secundária de Carregal do Sal (Escola Sede do Agrupamento de Escolas); 

 Escola Básica de Carregal do Sal; 

 Escola Básica Nuno Álvares; 

 Escola Básica Aristides de Sousa Mendes; 

 Jardim de Infância Angelina de Sousa Mendes. 

 

No geral, os edifícios do Agrupamento estão em razoável estado de conservação, 

verificando-se, no entanto, necessidade de realização de intervenções de manutenção com 

alguma frequência.  

Globalmente, o parque escolar oferece condições satisfatórias de conforto, segurança e 

habitabilidade com destaque para as boas condições da Escola Básica Nuno Álvares, 

decorrentes da sua recente requalificação. Os diferentes estabelecimentos dispõem quadros 

interativos (não generalizados a todas as salas de aula), projetores multimédia e sistemas de 

videovigilância. Apesar de algumas intervenções realizadas nos últimos anos, as instalações da 

escola sede carecem de melhoria, em particular nas condições físicas dos laboratórios, espaços 

desportivos e balneários. No âmbito da Educação Inclusiva, o Agrupamento possui duas 

Unidades de Ensino Estruturado e uma sala Snoezelen, e ainda espaços específicos destinados 

a apoiar as crianças e os alunos com RTP e PEI. 
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Relativamente aos recursos humanos, o Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

dispõe de um quadro bastante estável, estando ao serviço, na presente data, os seguintes 

recursos: 

 Recursos Humanos N.º TOTAL PD+PDN 

P
es

so
al

 D
o

ce
n

te
 Educadoras 12 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 

231 

Professores 

1.º CEB 26 

2.º CEB 28 

3.º CEB e Secundário 55 

Educação Especial 9 

Técnicos Especializados 2 

P
es

so
al

 N
ão

 

D
o

ce
n

te
 

Assistentes Técnicos 12 

99 

Coordenadora Técnica 1 

Encarregado Operacional 1 

Assistentes Operacionais do quadro do Agrupamento 52 

Assistentes Operacionais do quadro do Município 31 

Técnicos Superiores 2 

 

 

2.3) Discentes 
 

Tabela 1 – Distribuição das crianças/alunos pelos diferentes Estabelecimentos 
 

Estabelecimento N.º de crianças/alunos Níveis de Ensino 

Escola Secundária de Carregal do Sal 349 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, EFA 

Escola Básica de Carregal do Sal 188 5.º, 6.º, 7º 

Escola Básica Nuno Álvares 342 Pré-escolar, 1.º CEB 

Escola Básica Aristides de Sousa Mendes 136 1.ºCEB, 2.ºCEB, 3ºCEB 

Jardim de Infância Angelina de Sousa Mendes 46 Pré-escolar 

TOTAL 1061  
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Gráfico 1 – Distribuição das crianças/alunos 
pelos diferentes Estabelecimentos do AECS
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Tabela 2 – Distribuição das crianças/alunos pelos diferentes níveis de ensino  

 

Nível de Ensino Ano N.º de crianças/alunos TOTAL 

Pré-Escolar  175 175 

1.º Ciclo 

1.º 69 

266 
2.º 69 

3.º 62 

4.º 66 

2.º Ciclo 
5.º 71 

160 
6.º 89 

3.º Ciclo 

7.º 76 

249 8.º 80 

9.º 93 

Secundário 

 Cursos Científico-Humanísticos Cursos Profissionais 

211 

10.º 50 28 

11.º 39 21 

12.º 41 15 

EFA 17 

TOTAL 1061 
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Gráfico 2 – Distribuição das crianças/alunos pelos 
diferentes níveis de ensino 

Pré-Escolar 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB Secundário
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No Agrupamento existe um número de alunos significativo a usufruir de medidas seletivas 

e adicionais, distribuídos no ano letivo da seguinte forma: 

 

Nível de Ensino Ano N.º de crianças/alunos com necessidade de medidas  adicionais e seletivas TOTAL 

Pré-Escolar  2 2 

1.º Ciclo 

1.º 1 

15 
2.º 5 

3.º 5 

4.º 4 

2.º Ciclo 
5.º 8 

26 
6.º 18 

3.º Ciclo 

7.º 11 

32 8.º 5 

9.º 16 

Secundário 

 Cursos Científico-Humanísticos Cursos Profissionais 

25 
10.º 2 16 

11.º 0 6 

12.º 1 0 

TOTAL 100 

 

 

 

No que concerne ao número de crianças/alunos com Apoio Social Escolar (ASE) verifica-

se o seguinte: 

 

 Pré 1.ºCEB 2.ºCEB 3.ºCEB 
Ensino 

Secundário 

ASE - escalão A 22 52 39 49 20 
ASE - Escalão B 39 68 32 41 38 
ASE – Escalão C 93 9 0 0 0 

% crianças/alunos com ASE 88% 48% 44% 36% 30% 
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3. Identificação de problemas e potencialidades 

 

Na base da elaboração de um projeto, consistente e adequado, foi necessária uma 

reflexão séria, crítica e cuidada sobre os principais problemas do Agrupamento de forma a definir 

as áreas prioritárias de intervenção com impacto na melhoria do funcionamento global do 

Agrupamento e, claro está, nos resultados, formação global e sucesso dos alunos.  

Para o efeito, apresenta-se uma análise SWOT do Agrupamento de Escolas de Carregal 

do Sal. A sigla SWOT resulta das palavras, em inglês, Strengths (S), Weaknesses (W), 

Opportunities (O) e Threats (T) que, em português significam, respetivamente, forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças.  

 

 

 

Forças ou Pontos Fortes 

 

 Um corpo docente estável, empenhado e com qualidade científico-pedagógica; 

 Um corpo não docente estável dedicado e competente 

 Uma taxa de abandono escolar quase nula; 

 Elevadas taxas de transição/conclusão ao nível do 1ºCEB e do 2ºCEB; 

 Oferta formativa diversificada (apesar da diminuição constante do número de alunos no 

concelho); 

 A existência de 4 bibliotecas bem apetrechadas; 

 A existência de uma Professora Bibliotecária dinâmica, competente e com enorme 

capacidade de trabalho colaborativo; 

 Um plano de atividades da Biblioteca Escolar dinâmico, atrativo e articulado;  

 A existência do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); 

 O empenho/dedicação dos Diretores de Turma na relação que estabelecem com os pais e 

encarregados de educação; 

 A existência de diversos núcleos de Desporto Escolar; 
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Forças ou Pontos Fortes (continuação) 

 

  O empenho dos docentes e não docentes no sentido de valorizar continuamente a imagem 

do Agrupamento; 

 Os resultados obtidos nos exames nacionais do 12.º ano, na disciplina de Português, em 

regra, superiores às médias nacionais; 

 A existência de espaços verdes cuidados nos diversos estabelecimentos do Agrupamento; 

 Espaços interiores e exteriores limpos e cuidados, apesar de alguma degradação em certos 

espaços em alguns edifícios; 

 A existência de um Departamento de Educação Especial com boas práticas de resposta a 

alunos com necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão; 

 A adequação das respostas disponibilizadas aos alunos com adaptações curriculares 

significativas, com reflexo na sua socialização e inclusão; 

 As boas práticas de inclusão de todos os alunos do Agrupamento; 

 O apoio voluntário dos docentes disponibilizado aos alunos tendo em vista a preparação para 

os exames nacionais; 

 A existência de uma Associação de Estudantes da Escola Secundária que se tem revelado 

ativa na iniciativa e desenvolvimento de atividades diversas e na participação em projetos já 

existentes e que contribuem para o enriquecimento global dos alunos; 

 A existência de duas unidades de ensino estruturado;  

 A existência de uma sala Snoezelen; 

 A elaboração de planos anuais de atividades que integram um conjunto alargado de 

iniciativas que concretizam a contextualização do currículo, a mobilização da comunidade e 

práticas de interdisciplinaridade; 

 A adequação do ensino às capacidades e ritmos de aprendizagem e existência de medidas 

que visam o acompanhamento das crianças e alunos para a obtenção de bons resultados; 

 A participação em concursos e em projetos de âmbito regional e nacional e internacional; 

 O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal pertencer à rede de Escolas associadas à 

UNESCO em Portugal; 

 O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal faz parte da Rede Nacional de Escolas com 

Clubes de Ciência Viva implementando o Projeto Ciência Viva em todos os níveis de escolaridade. 

 O AECS é o único Agrupamento em Portugal a participar num estudo piloto internacional da 

School Education Gateway/European Schoolnet, intitulado “School-Based Case Studies, o qual já 

lhe granjeou reconhecimento e visibilidade a nível nacional, da própria DGE e DGAE, e de várias 

entidades a nível internacional; 

 O AECS conta com docentes que estabelecem comunidades online de aprendizagem e 

colaboram na formação profissional dos colegas, com vista à melhoria das práticas e do sucesso 

educativo; 
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Forças ou Pontos Fortes (continuação) 

 

 O AECS conta com uma Equipa Erasmus coesa e dinâmica, que procura a 

internacionalização do Agrupamento através da participação em várias ações-chave, o que 

contribui para o estabelecimento de parcerias internacionais, melhoria das práticas letivas e 

melhor formação de docentes e discentes; 

 A existência de momentos comuns nos horários dos professores para trabalho 

colaborativo; 

 A existência de parcerias e protocolos que evidenciam a opção clara pela abertura à 

comunidade e exploração das potencialidades do meio, proporcionando um efeito muito 

positivo, multiplicador de sinergias e de oportunidades de aprendizagem para todas as crianças 

e alunos; 

 A oferta do Ensino Artístico Especializado da música em parceria com o CMAD 

(Conservatório de Música e Artes do Dão). 

 

 

Fraquezas ou Pontos Fracos 

 

 Taxas de insucesso escolar significativas ao nível do 3. ciclo do ensino básico, resultando 

em taxas de transição/conclusão menos satisfatórias do que nos ciclos anteriores; 

 Ensino profissional com taxas de conclusão pouco satisfatórias; 

 Monitorização dos resultados globais das aprendizagens; 

 De uma maneira geral, os alunos desconhecem o Projeto Educativo e o Plano Anual de 

Atividades; 

 Monitorização da eficácia dos apoios prestados; 

 Trabalho colaborativo entre docentes, ao nível da articulação curricular horizontal e 

vertical; 

 Divulgação, junto da comunidade educativa, das atividades a realizar ou realizadas; 

 Estratégias de valorização e de marketing concertados para elevar o reconhecimento do 

Agrupamento; 

 Degradação de alguns espaços escolares; 

 Diferenças significativas entre a avaliação interna e a avaliação externa em algumas 

disciplinas com exame nacional; 

 Procedimentos de comunicação ainda pouco consistentes e eficazes na gestão e de 

situações de indisciplina;  
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Fraquezas ou Pontos Fracos (continuação) 

 

 Inexistência de oferta de um conjunto de clubes de natureza diversificada; 

 Hábitos e métodos de trabalho sistemático pouco consistentes por parte de alguns alunos; 

 Existência de alunos com fracas expectativas pessoais relativamente ao futuro escolar e 

profissional, originando a desvalorização da importância da escola; 

 A dificuldade de algumas famílias em acompanharem o processo educativo dos filhos; 

 Circuito informativo e de comunicação interna e externa de forma a difundir todos os tipos 

de orientações e dados relevantes à comunidade escolar e educativa. 

 Procedimentos de autoavaliação que assegurem um processo sustentável, originando 

planos de melhoria para as várias áreas de desenvolvimento do Agrupamento. 

 

 

Oportunidades 

 

 Elaboração de protocolos de colaboração/estabelecimento de parcerias com novas 

entidades externas; 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação empenhada, atenta, aberta, dialogante 

e com espírito colaborativo com o Agrupamento de Escolas;  

 Articulação com diversos parceiros institucionais (Associação de Pais e Encarregados de 

Educação; Juntas de Freguesia; Câmara Municipal; Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, Centro de Saúde, entre outros); 

 Participação/envolvimento/colaboração em projetos locais, nacionais e internacionais de 

natureza diversa (cultural, científico-pedagógica, entre outras);  

 A qualidade do equipamento/das estruturas da Escola Básica Nuno Álvares (salas de 

música; de informática; de expressão plástica; biblioteca escolar, refeitório; polivalentes…); 

 Cerimónia de receção ao professor e entrega de prémios aos melhores alunos, promovida 

pela Câmara Municipal de Carregal do Sal. 
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Ameaças/constrangimentos 

 

 Desmotivação do pessoal docente e não docente relativamente às políticas educativas e 

ao contexto socioeconómico atual; 

 Número insuficiente de assistentes operacionais para prestar um serviço mais eficiente a 

diversos níveis (manutenção de espaços, vigilância e acompanhamento, entre outros); 

 Envolvimento/acompanhamento insuficiente de alguns pais/encarregados de educação 

no processo educativo; 

 Baixo nível socioeconómico e cultural de um número considerável de alunos; 

 Diminuição do número de alunos matriculados no Agrupamento (diminuição da 

natalidade, emigração, etc.); 

 Existência de um número considerável de alunos que, na mudança para o ensino 

secundário, opta por outros estabelecimentos de ensino, nomeadamente ao nível das opções 

que concernem ao ensino profissional; 

 Parque informático insuficiente, muito degradado e, em alguns casos, obsoleto; 

 O excesso de normativos legais que enquadram a organização escolar, dificultando, 

muitas vezes, a ação educativa e o exercício da autonomia; 

  Excessiva burocratização do trabalho docente, “asfixiando” a necessária disponibilidade 

para a função docente propriamente dita; 

 A diminuição de recursos financeiros, resultante das sucessivas políticas de cortes 

orçamentais na educação;  

 O aumento do número de famílias carenciadas no concelho e consequente agravamento 

de problemas socioeconómicos;  

 O agravamento do horário e das funções dos docentes;  

 Excessivo número de alunos por turma em algumas turmas nos diferentes níveis de 

ensino; 

 Descrédito da imagem e da autoridade do professor. 
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4. Missão, Visão e Valores 

 

 

O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal disponibiliza ensino regular e profissional 

desde o ensino pré-escolar até ao 12º ano de escolaridade. É de extrema importância um 

aperfeiçoamento organizacional sistemático e eficaz no sentido de desenvolver aprendizagens e 

promover atividades diversas que contribuam inequivocamente para a formação integral dos 

seus alunos como cidadãos do mundo: responsáveis; autónomos; solidários; cultos; críticos; com 

capacidades interventivas, criativas, empreendedoras e de cooperação; com respeito pelas 

diferenças. 

Neste sentido, é indispensável que o projeto ora apresentado apresente uma definição 

clara de missão, visão e valores que alicercem o trabalho de todos os atores educativos. 

 

 

4.1 Missão 

 

A missão central do Agrupamento de Escolas de Carregal é a que está definida no decreto-

lei nº75/2008, de 22 de abril, com as alterações efetuadas pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho. 

 

“As escolas são estabelecimentos aos quais está confiada uma missão de serviço público, 

que consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das competências e conhecimentos que 

lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na sociedade 

e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do País. É para responder a essa 

missão em condições de qualidade e equidade, da forma mais eficaz e eficiente possível, que 

deve organizar-se a governação das escolas.”                       (Decreto Lei nº 75/2008, de 22 de abril) 

 

A dinâmica sociedade dos dias de hoje necessita que a escola cumpra o seu papel 

fundamental de preparar as suas crianças e alunos para o exercício responsável dos seus plenos 

deveres e direitos de cidadania e da obtenção de qualificação profissional, vocacionada tanto 

para o prosseguimento de estudo como para o mundo do trabalho. Espera-se ainda uma escola 

inclusiva e abrangente, capaz de assumir a sua multiplicidade, preparando as suas crianças e 

os seus alunos para uma aprendizagem sistemática e crítica e para o pleno exercício de uma 

cidadania responsável e empreendedora. 
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Assim, a missão do Agrupamento de Escolas Carregal do Sal terá de assentar em 

prossupostos bem definidos, a elencar: 

 garantir um serviço educativo de qualidade;  

 integrar e valorizar o esforço e o papel de cada um;  

 dotar os alunos de conhecimentos sobre si próprios e sobre os outros;  

 promover a abertura ao meio envolvente e aprender com ele;  

 transmitir valores universais; 

 preparar os alunos para a integração na vida ativa;  

 formar cidadãos autónomos e responsáveis;  

 contribuir para o desenvolvimento da comunidade educativa em que se insere; 

 apostar na internacionalização e qualidade dos seus serviços; 

 promover comunidades de aprendizagem e de formação colaborativas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Visão 

 

Propõe-se, no essencial, uma visão de inclusão, valorização e 

internacionalização. 

Relativamente à inclusão, pretende-se um Agrupamento onde todos se sintam 

bem e no qual se consigam dar as respostas adequadas às necessidades de cada 

aluno no processo de ensino-aprendizagem e na formação integral do indivíduo. 

No que concerne à valorização, preconiza-se uma política de escola que 

valorize e reconheça não só o esforço e resultados académicos dos alunos, mas 

também resultados/empenho/participação em projetos diversos quer em contexto 

escolar quer ao nível da comunidade envolvente (concursos, desporto escolar, ações 

de solidariedade, entre outros).  

Quanto à internacionalização, não esquecer a importância da abertura do 

AECS a outros países e parceiros e o enriquecimento das aprendizagens que permite 

a toda a comunidade educativa. Pretende-se, por conseguinte, criar, organizar e 

desenvolver projetos e atividades internacionais, com vista à criação de uma rede de 

parcerias internacionais. 

 

 

Missão do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência, que valoriza o conhecimento 

como condição de acesso ao mundo do trabalho e ao prosseguimento de estudos, e que 

contribua eficazmente para a formação de cidadãos responsáveis, críticos, solidários e 

empreendedores e conscientes dos seus plenos diretos e deveres, capazes de atuar, de 

forma integradora, como agentes de mudança. 
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4.3 Valores 

 

A formação das crianças e jovens deverá alicerçar-se na formação humanística 

dos alunos, para que assumam a sua cidadania garantindo o respeito pelos valores 

democráticos básicos, pelos direitos humanos e pelo respeito do ambiente natural tanto 

a nível individual como social, numa sociedade cada vez mais global e repleta de 

diversidades sociais e culturais crescentes. 

A missão que é proposta para o Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal é 

alicerçada nos seguintes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

Conhecimento                Responsabilidade               Mérito                 Competência 

Cidadania                         Solidariedade                        Respeito pela diferença 

Identidade                        Inclusão              Cooperação 

       Empreendedorismo                                                                       Inovação 
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5. Linhas de orientação estratégica 

 

Definem-se as linhas de orientação da ação deste projeto tendo por base os domínios do quadro de referência da avaliação externa da Inspeção-Geral da 

Educação, a saber: 

 

 Linha de orientação da ação 1 - Resultados; 

 Linha de orientação da ação 2 - Prestação de serviço educativo; 

 Linha de orientação da ação 3 - Liderança e gestão; 

 Linha de orientação da ação 4 – Autoavaliação. 

 

De acordo com estas quatro linhas de orientação, é possível abranger todas as áreas de ação do Agrupamento de forma a definir orientações 

estratégicas que visem a construção um plano de ação coerente, articulado e abrangente com vista à promoção de uma atividade de qualidade e excelência. 

 

 

6. Plano de Ação Estratégico 

 

Tendo como referência o diagnóstico realizado, a missão educativa, a visão, os valores e as linhas de orientação da ação, definem-se quatro Eixos 

Orientadores, que se complementam e interligam, a saber:  

1. Sucesso Educativo; 

2. Planeamento e Organização; 

3. Comunicação e dinâmica relacional; 

4. Monitorização e avaliação. 
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Para cada um dos Eixos Orientadores, definem-se objetivos estratégicos que norteiam a ação estratégica que será concretizada nos planos de ação das 

diferentes estruturas e operacionalizada nas atividades inscritas no Plano Anual de Atividades.  

 

 

EIXO ORIENTADOR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
Sucesso Educativo 

 

OE1 – Promover a prestação de um serviço público de qualidade e potenciador do sucesso escolar 

de todos os alunos, através de medidas diferenciadas e de inclusão, garantindo a igualdade de 

oportunidades e a formação integral dos alunos, contribuindo para a sua plena integração numa 

sociedade cada vez mais exigente e repleta de desafios. 
 

 
Planeamento e Organização 

 

OE2 – Ampliar dinâmicas organizacionais, pedagógicas e curriculares com vista à melhoria das 

aprendizagens e dos resultados. 
 

 
Comunicação e dinâmica relacional 

 

OE3 – Promover e potenciar dinâmicas de trabalho colaborativo, ampliar parcerias com entidades 

externas e aperfeiçoar mecanismos de divulgação e comunicação. 
 

 

Monitorização e avaliação 

 

OE4 – Melhorar mecanismos e procedimentos sistemáticos de monitorização e autoavaliação do 

Agrupamento com vista à elaboração de planos de ação de melhoria. 
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Eixo Orientador 1 

SUCESSO EDUCATIVO 

Objetivo Estratégico 1 

Promover a prestação de um serviço público de qualidade e potenciador do sucesso escolar de todos os 

alunos, através de medidas diferenciadas e de inclusão, garantindo a igualdade de oportunidades e a 

formação integral dos alunos, contribuindo para a sua plena integração numa sociedade cada vez mais 

exigente e repleta de desafios. 

Objetivos operacionais Metas  Indicadores 

 

Melhorar os resultados escolares ao nível da avaliação 

interna  

 

 

 

 

 

Aumentar, em 1%, as taxas de sucesso por ano de 

escolaridade no ensino 1ºCEB 

Aumentar, em 1%, as taxas de sucesso por ano de 

escolaridade no ensino 2ºCEB 

Aumentar, em 1%, as taxas de sucesso por ano de 

escolaridade no ensino 3ºCEB 

Melhorar, em 1%, a taxa de transição no 10.º ano 

Melhorar, em 1%, a taxa de transição no 11.º ano 

Melhorar, em 1%,  a taxa  de conclusão no 12.º ano 

 

Taxa de transição/aprovação, em cada ano de 

escolaridade 

Percentagem de alunos que transita com avaliação 

inferior a Suficiente/3/10 a português, em cada ano de 

escolaridade 

Percentagem de alunos que transita com avaliação 

inferior a Suficiente/3/10 a matemática, em cada ano de 

escolaridade 

 

 

Melhorar a qualidade do sucesso em cada ano letivo 

Aumentar, em 1%, a taxa de alunos que transita sem 

menções de insuficiente no 1.º CEB,  

Aumentar, em 1%, a taxa de alunos que transita sem 

níveis inferiores a 3 no 2.º CEB 

Aumentar, em 1%, a taxa de alunos que transita sem 

níveis inferiores a 3 no 3.º CEB 

Aumentar, em 1%,  a  taxa de alunos que transita sem 

classificações inferiores a 10 no ensino secundário 

 

Percentagem de alunos que transitam com menções 

inferiores a Suficiente/ níveis inferiores a 3/ classificações 

inferiores a 10 em todos os anos de escolaridade 
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Objetivos operacionais Metas  Indicadores 

 

Reduzir o abandono escolar 

Reduzir para 0% a taxa de abandono escolar no ensino 

básico  

Reduzir para 0% taxa de abandono escolar no ensino 

secundário regular 

Reduzir, em 2%, a taxa de abandono escolar no ensino 

secundário profissional 

Taxa de abandono escolar nos ensinos básico e 

secundário 

Melhorar as taxas de conclusão dos cursos do ensino 

profissional 

Aumentar a taxa de conclusão dos módulos em cada 

ano 

Percentagem de alunos que conclui o ensino profissional 

em 3 anos. 

 

Adequar as atividades educativas e do ensino às 
capacidades e aos perfis de aprendizagem dos alunos 
(ensino básico). 

Aumentar, em 1%, o apoio individualizado e/ou 

coadjuvação em sala de aula em diferentes disciplinas 

do ensino básico, de forma a possibilitar a 

operacionalização das Medidas Universais 

Modelo 001_ EMAEI_ Medidas Universais 

Horários dos professores coadjuvantes 

 

Permitir que todas as crianças e alunos que frequentam o 
AECS aprendam e se sintam respeitadas e incluídas 

 

Desenvolver, anualmente, pelo menos, um projeto de 

enriquecimento curricular inclusivo 

 

 

N.º de projetos inclusivos desenvolvidos 

 

Corresponsabilizar os encarregados de educação pelo 

percurso escolar dos respetivos educandos 

 

 

Aumentar em 1% o n.º de pais/encarregados de 

educação que contactam o DT, pelo menos uma vez por 

ano (3ºCEB, Ensino Secundário Regular e Ensino 

Profissional) 

 

Modelo de registo de contactos do DT com os EE 
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Objetivos Metas Indicadores 

 

 

Incentivar a utilização de metodologias ativas e 

experimentais no ensino e nas aprendizagens 

 

Realizar, pelo menos, uma atividade por período/turma 

Número de iniciativas realizadas no âmbito da promoção 

de metodologias ativas e experimentais 

Exposições de trabalhos 

Relatórios 

 

 

Estimular uma cultura de respeito, responsabilidade e 
participação 

 
 

Reduzir em 1% o número de ocorrências disciplinares. 

 

 
Número e tipo de ocorrências disciplinares 
 
Número e tipo de processos disciplinares 
 
Número de reincidências de ocorrências disciplinares 
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Eixo Orientador 2 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Objetivo Estratégico 2 

Ampliar dinâmicas organizacionais, pedagógicas e curriculares com vista à melhoria das aprendizagens e 

dos resultados 

Objetivos Operacionais Metas   Indicadores 

Desenvolver a autonomia e flexibilidade curricular 

através de opções eficazes e adequadas ao contexto 

Desenvolver anualmente, pelo menos, dois DAC por 

turma  

N.º de DAC’s operacionalizados 

Melhorar a articulação entre os diferentes níveis de 

ensino, desde a educação pré-escolar até ao ensino 

secundário, quer horizontal quer verticalmente  

Realizar, pelo menos, duas reuniões de articulação 
interciclos por ano letivo. 

Realizar anualmente, pelo menos um projeto/atividade 

transversal a todos os níveis de ensino 

N.º de reuniões 

Plano Anual de Atividades 

Relatórios de atividades 

Desenvolver práticas de trabalho colaborativo 
consistentes e sustentáveis 

Promover, mensalmente, pelo menos um espaço de 

reflexão e partilha de saberes e experiências e da 

formação entre pares 

N.º de sessões realizadas 

Promover o desenvolvimento profissional dos docentes Organizar, pelo menos, uma vez por ano, Jornadas 

Pedagógicas/Seminários/ Workshops 

N.º de ações realizadas 

 

Proporcionar a formação contínua dos recursos humanos 

Definir um Plano de Formação do pessoal docente e não 

docente adequado às necessidades, individuais e 

coletivas da comunidade escolar 

Promover, pelo menos, uma ação de formação 

dinamizada por docentes do AECS 

N.º de participantes nas ações constantes no Plano de 
Formação 

 

N.º de ações realizadas por docentes do AECS 

 

 

Fomentar o espírito cívico dos/das alunos/alunas, de 
cidadania, liberdade e democracia 

Promover, pelo menos, duas vezes por ano, reuniões 

com a Direção e as estruturas representativas dos/as 

alunos/as (Conselho Geral, da AE e delegados de turma), 

para definição de estratégias de melhoria 

N.º de reuniões promovidas 

Estimular o desenvolvimento de projetos que apostem na 
promoção do sucesso escolar e da inovação. 

 

Promover e/ou participar em atividades/projetos internos 
e externos, nos domínios artístico, científico e tecnológico, 
desportivo, de solidariedade e voluntariado (pelo menos, 
um por período em cada turma/grupo) 

N.º de atividades/projetos  
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Eixo Orientador 3 

COMUNICAÇÃO E DINÂMICA RELACIONAL 

Objetivo Estratégico 3 

Promover e potenciar dinâmicas de trabalho colaborativo, ampliar parcerias com entidades externas e 

aperfeiçoar mecanismos de divulgação e comunicação. 

Objetivos Operacionais Metas Indicadores 

 

Aumentar a participação ativa dos pais e encarregados 

educação na vida escolar 

 

 
Realizar, pelo menos uma vez por período, uma reunião 

de articulação entre a Direção e a FAPEECS  

 

Realizar, pelo menos duas vezes por ano, reuniões com 

Encarregados de Educação/Representantes EE e 

DT’s/Docentes Titulares 

 
Número de reuniões da FAPEECS com a Direção 
 
 
Número de reuniões realizadas 

 
 
 

 

Desenvolver projetos de participação dos pais  

Aumentar em 1% o n.º de pais/encarregados de educação 

que participam em atividades do AECS 

Realizar, pelo menos uma ação por ano, desenvolvida 
em parceria com a FAPEECS  

Registo das presenças de pais/encarregados de 
educação, participantes nas atividades do AECS 
 
Número de ações desenvolvidas 

Melhorar a divulgação do trabalho realizado pelos 
estabelecimentos de ensino do AECS 

Aumentar a regularidade das publicações do AECS nas 
redes sociais 
 

N.º de publicações nas redes sociais 

Otimizar a eficácia das redes de comunicação interna 
Eliminar o n.º de situações em que se verifica 
desconhecimento das atividades  

 
N.º de Comunicações 
 

Melhorar os circuitos de informação e comunicação 
externa  

Criar e-mails institucionais de todos os docentes, 
discentes e respetivos encarregados de educação 
 

Lista de e-mails institucionais 
 
 

Desenvolver projetos/parcerias com entidades externas 
Manter/alargar a participação em projetos 
nacionais/internacionais 

N.º de projetos e participantes 

Substituir os obsoletos equipamentos informáticos do 
Agrupamento. 

 
Dotar cada sala de informática com, pelo menos, 12 
novos computadores. 

 
Nº de computadores novos 
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Eixo Orientador 4 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Objetivo Estratégico 4 

OE4 – Melhorar mecanismos e procedimentos sistemáticos de monitorização e autoavaliação do 

Agrupamento com vista à elaboração de planos de ação de melhoria. 

Objetivos Operacionais Metas   Indicadores 

 
 
 
 
Comprometer a Comunidade Educativa no processo de 
autoavaliação perspetivando uma melhoria continua e o 
reforço de autonomia.  
 

 
Sustentar a definição de planos de ação estratégica, 
visando a (re)construção da ação, nos resultados de 
autoavaliação. 

 
 

 

• Realizar, pelo menos, uma vez por ano, uma 

ação de autoavaliação por estrutura /setor. 

• Elaborar um plano de ação de melhoria em 

resposta aos resultados da autoavaliação da 

estrutura/setor 

 

 

 

 

 

  

Número de registos obtidos, por parte de todas as 
estruturas/setores, com vista à sua analise e 
melhoria; 
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7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PEA 

5. Linhas de orientação estratégica  

O Projeto Educativo, sendo um instrumento promotor de maior qualidade da ação educativa, requer um processo avaliativo que permita ajuizar da sua coerência 

com os princípios, metas e ações nele inscritas e da sua eficácia face aos efeitos esperados.  

Ao Conselho Geral compete acompanhar e avaliar a execução do Projeto Educativo através das metodologias que entender implementar.  

De acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento, a monitorização do Projeto será da responsabilidade da Comissão de Acompanhamento e Avaliação 

Interna, cujos Coordenador e Subcoordenador “são designados pelo Conselho Geral, de entre os professores nomeados para aquela comissão”- artigo 76.º. É 

competência desta Comissão, também, propor, sempre que necessário, aspetos a melhorar no Projeto Educativo.  

O Projeto Educativo prevê momentos distintos de avaliação: no final de cada ano letivo e no final da sua vigência. 

 

     O PEA constitui-se como elemento privilegiado de afirmação da identidade cultural do Agrupamento. Por isso é extremamente importante que se estabeleça 

a visão ou ideal prospetivo a conseguir num horizonte mais ou menos longo. A visão é a ambição que temos para o nosso Agrupamento. E é igualmente importante 

que esta, de acordo com os objetivos e metas estabelecidos, seja avaliada de forma contínua e sistemática. 

 

     A avaliação é um processo de regulação incontornável. É uma ferramenta que promove a qualidade e eficácia da ação educativa. 

     Avaliar o Projeto Educativo significa perceber qual o grau de realização das ações, medidas e atividades previstas nos respetivos planos. Um procedimento 

de avaliação consciente e consistente permite verificar se os objetivos estão a concretizar-se e as metas a ser alcançadas. Esta tomada de consciência pode 

permitir a correção de alguns trajetos, melhorando e aperfeiçoando o projeto ao longo da sua vigência. 

     A concretização do PEA depende, em grande parte, da avaliação que conseguirmos fazer do mesmo. Uma organização que se preze precisa de conhecer, 

a par e passo, se está a laborar com eficiência e eficácia na resposta que dá aos objetivos e metas concebidas, tendo por base o conjunto de propostas devidamente 

programadas e calendarizadas. Sucesso e insucesso fazem parte da vida das pessoas e organizações. Trata-se de uma organização educativa e, portanto, o 

sucesso, tendo como pano de fundo os valores culturais a promover em função da lei, deve estar sempre no horizonte dos principais responsáveis. Dai a necessidade 

de uma avaliação contínua e sistemática para permitir a correção atempada das trajetórias, se for caso disso. 

 


