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I. Introdução 

O Projeto Educativo é o documento que consagra a orientação educativa de um 

Agrupamento de escolas e pretende ser um contrato que compromete e vincula todos os 

membros de uma comunidade educativa. 

Ao implementar um Projeto comum a todas as escolas do Agrupamento, garantindo e 

articulando a sequencialidade entre ciclos (Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos), 

pretende-se criar um documento que não seja apenas mais um conjunto de intenções, 

mas sim um instrumento ativo que dinamize e contribua para a formação pessoal e social 

dos alunos e de toda a comunidade educativa. 

O presente Projeto Educativo pretende ser um instrumento que possibilite a definição e a 

formulação das estratégias que vão fazer do Agrupamento o espaço organizacional onde 

se decidem os desafios educativos, funcionando como fator impulsionador da autonomia. 

Pretendemos que seja um fator de inovação, orientação e, ainda, condutor das mudanças 

transformadoras da ação educativa e um elemento estruturante do planeamento e da 

ação educativa para o próximo biénio. 

Pretende-se, com este documento, atribuir ao Agrupamento uma autonomia 

verdadeiramente responsável, baseada na qualidade, no rigor, na honestidade e na 

cooperação. 

Assim, sendo que a estabilidade e o sucesso do Agrupamento deverão, forçosamente, 

passar pela constante preocupação de aperfeiçoamento, desejamos o ativo e constante 

envolvimento dos profissionais de educação em processos de reflexão sobre as suas 

práticas e o disponível envolvimento dos pais e/ou encarregados de educação. Queremos, 

em suma, que a todos os intervenientes do processo educativo seja possível participar no 

desenvolvimento de todas as tarefas e atividades, devidamente planeadas. 

Neste projeto educativo foram transcritas as “Conclusões da Avaliação por Domínio” e as 

“Considerações Finais” do relatório efetuado pela Inspeção-Geral da Educação, na 

Avaliação Externa das Escolas realizada, nos dias 14 a 16 de março de 2011. 

“Conclusões da Avaliação Por Domínio 

Resultados – BOM 

O Agrupamento efetua a recolha e análise comparada dos resultados académicos dos 

alunos. De salientar, nesta área, a ação sistematizada e orientada, na educação pré-
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escolar, privilegiando os domínios da Matemática e da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita para o estudo dos resultados em articulação com o 1.º ciclo, com repercussões na 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Os bons resultados internos e 

externos são reconhecidos e as situações de insucesso são identificadas desenvolvendo-se 

medidas, estratégias e ações intencionais e imediatas para minimizar ou superar os seus 

efeitos.  

Os alunos envolvem-se nas atividades e projetos com sentido de responsabilidade e de 

intervenção social e cívica, em particular nos domínios da saúde, ambiente e 

solidariedade. O clima de tranquilidade, propiciador de um bom ambiente educativo, é 

evidente em todas as escolas do Agrupamento.  

A intervenção imediata e as medidas preventivas e concertadas têm contribuído para 

fomentar a disciplina e para desenvolver competências pessoais e sociais. O 

Agrupamento, a partir de um diagnóstico das expetativas dos alunos e das famílias, 

diversificou a sua oferta formativa procurando responder às necessidades. O sucesso dos 

alunos é valorizado, quer pelo reconhecimento público quer pela divulgação e exposição 

dos seus trabalhos. 

Prestação do Serviço Educativo – BOM 

A gestão do processo de ensino e de aprendizagem resulta de interações no seio dos 

departamentos curriculares e suas subestruturas. Estes representam o campo de 

atividade de práticas de colaboração na organização e suporte do trabalho coletivo e 

individual. A educação pré-escolar e o 1.º ciclo estabelecem relações colegiais positivas, 

na partilha e articulação do conhecimento, com efeito direto na sequencialidade das 

aprendizagens, nos resultados dos alunos e na definição de metas. A articulação 

curricular entre o 1.º, 2.º e 3.º ciclos é uma fragilidade, com consequências na 

gestão sequencial do currículo. Apesar disso, o diálogo profissional é promovido e estão 

estabelecidas etapas para a sua implementação. A interdisciplinaridade evidencia-se ao 

nível do Plano Anual de Atividades e do Projeto Curricular de Turma e, em áreas como as 

ciências experimentais e a Matemática, estabelecem-se momentos de articulação intra e 

interdepartamental. As atividades promovidas pelas bibliotecas são transversais aos 

departamentos, facilitando a articulação entre os vários níveis e ciclos de ensino. Os 

professores de Educação Especial e o Serviço de Psicologia e Orientação articulam 

interna e externamente para uma plena integração e orientação escolar e vocacional dos 

alunos.  
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A supervisão pedagógica ainda não constitui um alicerce à organização do processo de 

ensino e de aprendizagem, no entanto, verifica-se o acompanhamento numa lógica 

colaborativa e cooperativa e utilizam-se alguns procedimentos de aferição da coerência 

entre práticas de ensino e avaliação das aprendizagens.  

As respostas às necessidades educativas de cada criança e aluno são realizadas através de 

uma intervenção concertada dos profissionais do Agrupamento e dos parceiros sociais 

impondo uma dinâmica integrativa, o que configura um ponto forte. A eficácia das 

medidas constantes nos planos de acompanhamento e de recuperação é avaliada 

regularmente e a sua adequabilidade às situações particulares é confirmada pelo sucesso 

dos mesmos, com destaque para os planos de acompanhamento.  

Os responsáveis valorizam as dimensões artística, cultural, ambiental, desportiva e 

social promovendo diferentes atividades e projetos com impacto na formação integral 

das crianças e alunos. As atividades experimentais fazem parte do quotidiano educativo 

do Agrupamento, o que contribui para fomentar uma atitude positiva face ao método 

científico e à aprendizagem das ciências. 

Liderança – BOM 

Os documentos estruturantes exprimem claramente uma visão prospetiva para o 

Agrupamento. Todavia, a inexistência de hierarquização, calendarização e quantificação 

de objetivos e metas limita a sua operacionalização, monitorização e avaliação. 

Distingue-se a ação mobilizadora do Diretor como fator de estímulo e motivação e na 

promoção do bom funcionamento dos órgãos e estruturas, valorizando a 

complementaridade de funções. Por sua vez, as lideranças conhecem bem a sua área de 

ação e encontram-se empenhadas para o desenvolvimento dos objetivos traçados. 

Salienta-se, nos departamentos, o sentido de missão na criação de sinergias internas 

para responder aos desafios que se colocam. Desenvolvem-se iniciativas com carácter 

inovador e encontram-se soluções para problemas persistentes. De destacar também a 

promoção de um vasto conjunto de parcerias, protocolos e projetos que contribuem para 

a melhoria da qualidade do serviço educativo prestado. 

Capacidade de auto-regulação e melhoria do Agrupamento – Suficiente 

O processo de autoavaliação é recente pelo que não são ainda visíveis os seus efeitos. A 

circunstância de os alunos não serem contemplados na auscultação à comunidade 

educativa limita, contudo, a sua abrangência e eficácia. Os dispositivos de autoavaliação 
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existentes permitiram a identificação de pontos fracos produzindo impacto, reconhecido, 

na gestão e organização do Agrupamento e nas práticas profissionais. Tal facto, a par da 

motivação e mobilização das lideranças e da comunidade educativa, para aderir e 

participar nas estratégias de consolidação dos pontos fortes, melhoria dos pontos fracos, 

aproveitamento de oportunidades e minimização do impacto dos constrangimentos, 

indicia a sustentabilidade do progresso. 

Considerações Finais 

Neste capítulo, apresenta-se uma seleção dos atributos do Agrupamento de Escolas D. 

João II (pontos fortes e fracos) e das condições de desenvolvimento da sua atividade 

(oportunidades e constrangimentos). A equipa de avaliação externa entende que esta 

seleção identifica os aspetos estratégicos que caracterizam o agrupamento e define as 

áreas onde devem incidir os seus esforços de melhoria. 

Pontos fortes: 

 A ação sistematizada e orientada, na educação pré-escolar, para o estudo dos 

resultados em articulação com o 1.º ciclo, com repercussões na melhoria dos 

processos de ensino e de aprendizagem;  

 As respostas às necessidades educativas das crianças e alunos, resultando de uma 

intervenção concertada e impondo uma dinâmica integrativa;  

 A valorização das dimensões artística, cultural, ambiental, desportiva e social, 

com impacto na formação integral das crianças e alunos;  

 A variedade e abrangência das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas, com 

impacto positivo na dinâmica das diferentes unidades educativas e nas 

aprendizagens das crianças e alunos;  

 A ação mobilizadora do Diretor como fator de estímulo e motivação e na 

promoção do bom funcionamento dos órgãos e estruturas, valorizando a 

complementaridade de funções;  

 O empenho e sentido de missão das lideranças, na criação de sinergias internas 

para responder aos desafios.  

Pontos fracos: 

 A fragilidade da articulação curricular entre o 1.º, 2.º e 3.º ciclos, o que 

dificulta a gestão sequencial do currículo;  

 A utilização sistemática dos professores de apoio educativo para a substituição 

dos docentes, no 1.º ciclo, o que condiciona o apoio efetivo dos alunos; 
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 A inexistência de hierarquização, calendarização e quantificação de objetivos e 

metas do Projeto Educativo, o que limita a sua operacionalização, monitorização 

e avaliação;  

 O processo de autoavaliação ainda incipiente e a não auscultação dos alunos, o 

que limita a sua abrangência e eficácia.  

 

Notas: 

1 - “A fragilidade da articulação curricular entre o 1.º, 2.º e 3.º ciclos, o que 

dificulta a gestão sequencial do currículo”, para colmatar o ponto fraco descrito, 

o Agrupamento irá planificar e agir de forma colaborativa para melhorar as 

aprendizagens, a saber: 

 Tornar o trabalho colaborativo numa prática corrente em todos os departamentos 

do Agrupamento; 

 Melhorar a gestão curricular e a qualidade das aprendizagens; 

 Contribuir para a melhoria das práticas letivas. 

Desta medida pretendemos atingir as seguintes metas: 

 Uma reunião mensal entre os professores que lecionam a mesma disciplina do 

mesmo ano 

 Uma reunião trimestral entre os professores que lecionam a mesma disciplina do 

1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

Atividade (s) a desenvolver no âmbito da medida: 

 Elaboração de planificações de curto prazo por unidades/sequências temáticas 

entre os docentes que lecionam o mesmo ano/disciplina. 

 Construção de materiais didático-pedagógicos/elaboração de um portefólio. 

 Reflexão sobre a prática letiva entre os docentes que lecionam o mesmo 

ano/disciplina. 

2 – “O processo de autoavaliação ainda incipiente e a não auscultação dos 

alunos, o que limita a sua abrangência e eficácia”, para colmatar o ponto fraco 

descrito, o Agrupamento, e por decisão dos órgãos de gestão, vai ser implementado 

neste Agrupamento a CAF (Common Assessment Framework), com vista à melhoria 

contínua da escola, satisfazendo as necessidades dos colaboradores (Pessoal Docente e 

Pessoal Não Docente), assim como dos alunos e pais/encarregados de educação. 

O modelo CAF de auto-avaliação, através do qual uma Organização procede a um 

diagnóstico das suas atividades e dos resultados com base em evidências, foi construído 

com base no Modelo de Excelência da EFQM (Fundação Europeia para a Gestão da 

Qualidade) e no modelo da Universidade Alemã de Ciências Administrativas (Speyer). 

A sua utilização constitui o ponto de partida para Melhoria Contínua da organização. 

Servindo para: 
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 Conhecer os pontos fortes e oportunidades de melhoria (pontos críticos) das 

organizações públicas; 

 Revelar as perceções das pessoas em relação à sua própria organização;  

 Aumentar a mobilização interna para a mudança e acrescentar mais-valias no 

sentido da autorresponsabilização dos gestores;  

 Construir projetos de mudança sustentados, com base no conhecimento do estado 

da organização. 

A procura da excelência nas escolas públicas portuguesas é uma preocupação de longa 

data, uma vez que a estas compete a formação das mulheres e homens de amanhã, e 

dos conhecimentos e competências destes depende, em muito, o futuro desenvolvimento 

do País. 

A adesão do Agrupamento a experiências de autoavaliação exemplifica o 

reconhecimento, por parte dos atores educativos, da função que esta tem no 

desenvolvimento da organização escolar e dos seus profissionais. 

A autoavaliação é um processo de avaliação interna, mas a intervenção de agentes 

externos revela-se fundamental para uma maior objetividade da avaliação. Para este 

efeito, o AE D. João II irá recorrer a uma equipa de consultores externos com saber 

técnico sobre avaliação, sistemas de gestão de qualidade, processos de melhoria 

contínua e trabalho de equipa. 

Para além de as escolas, com a implementação da CAF, cumprirem a lei, a 

autoavaliação também lhes permite “gerir a pressão da avaliação externa 

institucional”, quer antecipando a identificação dos seus pontos fortes e áreas de 

melhoria, quer preparando a justificação/fundamentação das fragilidades identificadas 

pelos serviços de avaliação externa (IGEC). 

A autoavaliação é ainda um excelente instrumento de “marketing” da escola, pois a 

divulgação dos resultados junto da comunidade contribui para o seu reconhecimento 

público. 

Os objetivos da autoavaliação são os seguintes: 

 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização do 

Agrupamento e dos seus níveis de eficiência e eficácia; 

 Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e 

responsabilidade; 

 Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados da escola; 
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 Garantir a credibilidade do desempenho da escola; 

 Atingir a certificação dos padrões de qualidade da escola. 

Tudo isto impõe um planeamento adequado de toda a atividade do Agrupamento numa 

perspetiva de gestão escolar de excelência, através de processos de melhoria contínua 

ao ritmo possível da escola e em função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento 

do respetivo processo. 

Concordar com quase tudo o que os relatórios contêm não é o mais importante. O que 

mais interessa é fazer do documento uma oportunidade para discutir, esclarecer, 

comparar, comentar ideias, projetos e ações, rever estratégias. Em síntese, uma 

oportunidade para promover a aprendizagem profissional e organizacional. 

Considerando o Agrupamento como organização onde a cultura de avaliação está 

profundamente enraizada e onde existem hábitos de utilização sistemática de feedback 

aos alunos para que, percebendo onde falharam, saibam onde e como superar 

dificuldades nas suas aprendizagens, espera-se que o Agrupamento saiba aplicar, à 

organização e a todos os adultos envolvidos, as mesmas técnicas de reforço das 

aprendizagens e motivações profissionais para estímulo de melhores desempenhos 

individuais e coletivos. 

 

Oportunidade: 

 O alargamento das parcerias e protocolos, focalizado em áreas de 

desenvolvimento que potencializem a implementação de novos projetos.  

Constrangimentos: 

 A escassez de assistentes operacionais, tendo em conta as características e 

dispersão dos estabelecimentos, podendo pôr em causa o acompanhamento dos 

alunos;  

 O estado de conservação de alguns estabelecimentos da educação pré-escolar e 

do 1.º ciclo e os condicionalismos estruturais e físicos da Escola-Sede, com 

repercussão na ação educativa e no bem-estar da comunidade escolar;  

 A falta de equipamentos informáticos e dificuldades de acesso à Internet dos 

estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, condicionando a 

comunicação e a sua utilização pedagógica.” 

Finalmente, este projeto tem, como primeiro e último objetivo, apresentar-se como 

um processo dinâmico, que deverá ser constantemente reavaliado e, sempre que 
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necessário, reformulado, aberto aos ensinamentos trazidos pela experiência e às 

novas realidades que, com o decorrer do tempo, se forem deparando. 

 

II. Princípios Orientadores / Valores  

Quer a obtenção da escolaridade obrigatória, o prosseguimento de estudos ou a formação 

profissional, todas e cada uma destas metas, devem contribuir, em si próprias, para a 

formação da verdadeira “escola do futuro”, sem descurar, evidentemente, a promoção 

de uma cultura pela cidadania, onde a qualidade do contributo cientifico-pedagógico seja 

uma constante. Cabe, pois, à escola/comunidade educativa orientar a sua prática de 

forma consequente, tendo em linha de conta a observância dos seguintes princípios: 

  Uma escola de valores, humanizada, onde exista/caiba: 

 Liberdade e responsabilidade; 

 Respeito, tolerância e solidariedade; 

 Justiça, cooperação e amizade; 

 Hábitos de trabalho e espírito crítico (retidão de carácter); 

 Coesão e harmonia; 

 Segurança e bem-estar dos alunos. 

 Uma escola dinâmica e atualizada onde seja possível: 

 Reconhecer um espaço culturalmente vivo, onde o aluno não passa com 

indiferença; 

 Dinamizar atividades, participar em projetos, criar e executar os seus 

próprios projetos de promoção do bem-estar dos alunos e da comunidade; 

 Fomentar uma educação de qualidade, criativa, inovadora e equilibrada.  

 Uma escola democrática e aberta onde prevaleça: 

 A igualdade de direitos e equidade; 

 A partilha desinteressada; 

 O dever de solidariedade para com todos, a obrigação do respeito por si, 

pelos outros e pelo meio envolvente. 

 Uma escola de sucesso onde se reconheça: 

 A qualidade do ensino/ aprendizagem; 

 O interesse pela aprendizagem; 



Projeto Educativo (Revisão – outubro 2016) 
 
 

 
 

Página 11 de 51 
 

 A organização de um conjunto de atividades de enriquecimento curricular 

adequado ao contexto educativo; 

 O empenho do corpo docente, não docente e da direção da escola na 

resolução de problemas quer de aprendizagem quer de comportamento dos 

alunos; 

 O papel desempenhado pelos educadores titulares de grupo, professores 

titulares de turma e diretores de turma junto dos alunos e dos pais e/ou 

encarregados de educação; 

 O papel desempenhado pelos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar e 

pela Educação Especial; 

 O papel desempenhado pelas Bibliotecas Escolares. 

 

III. Quem somos 

Identificação e caracterização do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas D. João II foi criado por homologação da Diretora Regional de 

Lisboa em 17/06/2004, segundo o ofício n.º 2581 da CAE/Oeste, de 22 de junho de 2004. 

O Agrupamento de Escolas, assim constituído, de acordo com o ponto 1 do art.º 5 do 

Decreto – Lei n.º 115/A/98, passou a ser uma unidade organizacional, dotada de órgãos 

próprios de administração e gestão. 

Em reunião realizada na Câmara Municipal de Caldas da Rainha em 6 de dezembro de 

2012 - “Foi apontada, com a concordância de todos os presentes, a proposta de 

concretização de uma agregação no concelho, considerando a reestruturação dos atuais 

Agrupamentos. Assim como as limitações geográficas. 

… 

Assim, o atual Agrupamento de Escolas D. João II, sendo reestruturado, manterá na sua 

composição as Escolas: EB1/JI Avenal 1006576; EB1 do Campo 1006843; EB1 Chão da 

Parada 1006166; EB1 do Coto 1006517; EB 23 D. João II 1006011; EB1 Encosta do Sol 

1006844; EB N.ª Sr.ª Pópulo 1006369; EB1/JI Reguengo da Parada 1006274; EB Salir de 

Matos 1006202; EB1/JI Tornada 1006524; JI do Campo 1006023; JI Casal Celão 1006411; JI 

Lagoa Parceira 1006630; EB1/JI de Salir do Porto (com AEF) 1006857 e JI do Coto 

1006653. …” 
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O seu patrono é D. João II, recebido da escola sede, aquando da formação do 

agrupamento. 

 O facto de ter sido um monarca com uma visão de futuro, atribuindo-se-lhe a 

transformação de Portugal num estado moderno e a própria fundação da cidade (a pedido 

da sua esposa, D. Leonor), serviu de justificação às entidades responsáveis pela escola, à 

altura. 

 

Mapa da área de influência do Agrupamento – Freguesias 
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Estabelecimentos de Ensino 2010/2011 
 

Freguesia Nome Escola/Jardim Código Endereço Telefone 

N.ª Sr.ª Pópulo 

Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos D. João II das Caldas 
da Rainha 

340807 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego 
2504-917 Caldas da Rainha 

262 870700 

Escola Básica N.ª Sr.ª Pópulo 294457 
Rua Vicente Flores 
2500-241 Caldas da Rainha 

262 834617 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância Avenal 244983 
Rua Ilídio Amado 
2500-217 Caldas da Rainha 

262 842861 
262 836068 

Escola Básica do 1.º Ciclo Encosta do Sol 250624 
Rua de Olivença 
2500-164 Caldas da Rainha 

262 842931 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância Lagoa 
Parceira 

228874 
Rua Carreira do Gado 
2500-286 Caldas da Rainha 

262 835048 

Tornada 

Escola Básica do 1.º Ciclo Chão da Parada 237838 
Largo da Escola – Chão da Parada 
2500-304 Caldas da Rainha 

262 836009 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância 
Reguengo da Parada 

245495 
Rua 1º Dezembro – Reguengo da Parada 
2500-314 Caldas da Rainha 

262 836026 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância 
Tornada 

278476 
Rua da Escola - Tornada 
2500-315 Caldas da Rainha 

262 836020 

Escola Básica do 1.º Ciclo Campo 210729 
Rua Henrique Gomes de Oliveira - Campo 
2500-303 Caldas da Rainha 

262 836003 

Jardim de infância Campo 645280 
Rua do Jardim de Infância do Campo 
2500-303 Caldas da Rainha 

91 7423674 

Serra do Bouro Jardim de infância Casal Celão 644286 
Rua da Escola 
2500-718 Serra do Bouro 

262 978443 

Salir do Porto 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância Salir 
do Porto 

272590 
Rua D. Fernando – Salir do Porto 
2500-685 Salir do Porto 

262 980682 

Escola Básica de Salir de Matos 272589 
Rua da Mina nº 21 – Salir de Matos 
2500-637 Caldas da Rainha 

262 282663 
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Coto 

Escola Básica do 1.º Ciclo Coto 217890 
Rua da Escola 
2500-432 Coto 

262 836888 

Jardim de infância Coto 610859 
Estrada da Laje, 60 
2500-432 Coto 

262 877869 

A dos Francos 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância A dos 
Francos 

287027 
Rua Prof. Eugénia Nogueira 
2500-039 A dos Francos 

262 949 059 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância 
Carreiros 

288081 
Estrada da Malaposta – Carreiros 
2500- 002 A dos Francos 

262 949950 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância Santa 
Susana 

277060 
Rua João de Deus nº 5 – Santa Susana 
2500-052 A dos Francos 

262 949058 

São Gregório 
Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância São 
Gregório 

270908 
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro 
2500-065 São Gregório  

262 939024 

Vidais 

Escola Básica do 1.º Ciclo Vidais 282868 
Rua Morgado Valverde 
2500-749 Vidais 

92 2155153 

Jardim de infância Rabaceira 268112 
Rua Principal, 45 
2500-747 Vidais 

262 930701 

Landal 
Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de infância Casais 
da Serra 

213160 
Rua Casal do Simão – Casais da Serra 
2500-535 Landal 

262 949758 

 
 



Projeto Educativo (Revisão – outubro 2016) 
 
 

 
 

Página 15 de 51 
 

 

Estabelecimentos de Ensino 2014/2015 
 

Freguesia Nome Escola/Jardim Código Endereço Telefone 

União das 
Freguesias das 

Caldas da Rainha 
-N.ª Sr.ª do 

Pópulo, Coto e 
São Gregório 

Escola Básica D. João II, Caldas da Rainha 340807 
Rua Dr. Artur Figueirôa Rego 
2504-917 Caldas da Rainha 

262 870700 

Escola Básica N.ª Sr.ª Pópulo, Caldas da Rainha 294457 
Rua Vicente Flores 
2500-241 Caldas da Rainha 

262 834617 

Escola Básica de Avenal, Caldas da Rainha 244983 
Rua Ilídio Amado 
2500-217 Caldas da Rainha 

262 842861 
262 836068 

Escola Básica da Encosta do Sol, Caldas da Rainha 250624 
Rua de Olivença 
2500-164 Caldas da Rainha 

262 842931 

Jardim-de-infância da Lagoa Parceira, Caldas da 
Rainha 

228874 
Rua Carreira do Gado 
2500-286 Caldas da Rainha 

262 835048 

Escola Básica do Coto, Caldas da Rainha 217890 
Rua da Escola - Coto 
2500-432 Caldas da Rainha 

262 836888 

Jardim de infância Coto, Caldas da Rainha 610859 
Estrada da Laje, 60 - Coto 
2500-432 Caldas da Rainha 

262 877869 

União das 
Freguesias de 

Tornada e Salir 
do Porto 

Escola Básica de Chão da Parada, Caldas da Rainha 237838 
Largo da Escola – Chão da Parada 
2500-304 Caldas da Rainha 

262 836009 

Escola Básica de Reguengo da Parada, Caldas da 
Rainha 

245495 
Rua 1.º de Dezembro – Reguengo da Parada 
2500-314 Caldas da Rainha 

262 836026 

Escola Básica da Tornada, Caldas da Rainha 278476 
Rua da Escola - Tornada 
2500-315 Caldas da Rainha 

262 836020 

Escola Básica do Campo, Caldas da Rainha 210729 
Rua Henrique Gomes de Oliveira - Campo 
2500-303 Caldas da Rainha 

262 836003 

Jardim de infância do Campo, Caldas da Rainha 645280 
Rua do Jardim de Infância do Campo 
2500-303 Caldas da Rainha 

91 7423674 

Jardim de infância Salir do Porto, Caldas da Rainha 272590 
Rua D. Fernando – Salir do Porto 
2500-685 Salir do Porto 

262 980682 
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União das 
freguesias das 

Caldas da 
Rainha-Santo 

Onofre e Serra 
do Bouro 

Jardim de Infância do Casal Celão, Caldas da Rainha 644286 
Rua da Escola - Serra do Bouro 
2500-718 Caldas da Rainha 

262 978443 

Salir de Matos Escola Básica de Salir de Matos, Caldas da Rainha 272589 
Rua da Mina n.º 21 – Salir de Matos 
2500-637 Caldas da Rainha 

262 282663 
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Comunidade Educativa 

Alunos da Educação Pré-escolar - 2010/2011 
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N.º Salas 1 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

 

3 anos 4 19 14 4 7 3 17 3 0 4 5 7 6 3 7 9 

4 anos 6 25 17 5 5 5 16 6 15 3 6 20 3 7 5 8 

5 anos 3 29 19 4 5 2 8 11 29 4 7 21 6 4 6 3 

6 anos 0 9 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 2 0 

N.º Alunos 13 82 50 13 17 11 43 20 45 11 18 50 15 14 20 20 

 

Alunos NEE 0 3 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

C
A

F
 Almoço 7 59 47 11 16 10 36 14 45 11 13 49 13 10 19 17 

Prolonga
mento 

0 38 28 0 0 0 26 8 36 0 8 26 0 0 0 13 
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Comunidade Educativa 

Alunos da Educação Pré-escolar - 2014/2015 
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N.º Salas 4 2 1 2 1 3 1 2 1 1 

 

3 anos 17 12 6 7 0 10 5 7 5 4 

4 anos 31 9 5 8 0 32 2 13 3 4 

5 anos 31 5 1 12 0 25 6 10 6 2 

6 anos 4 4 0 0 0 3 1 4 0 3 

N.º Alunos 83 30 12 27 0 70 14 34 14 13 

 

Alunos NEE 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

 

A
A

A
F
 Almoço 72 30 12 27 0 69 12 34 14 13 

Prolonga
mento 

50 16 6 10 0 56 9 18 0 0 
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Comunidade Educativa 

Alunos da Educação Pré-escolar - 2016/2017 

 

Jardim  
de Infância 
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N.º Salas 4 2 1 2 1 3 1 2 1 1 

 

3 anos 18 12 2 2 5 4 7 1 0 2 

4 anos 27 16 4 7 5 22 0 11 1 5 

5 anos 28 9 5 8 1 33 6 10 7 6 

6 anos 11 1 2 3 1 11 0 2 0 0 

N.º Alunos 84 38 14 20 12 70 13 24 8 13 

 

Alunos NEE 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

 

A
A

A
F
 Almoço 73 36 14 20 12 65 12 24 7 11 

Prolonga
mento 

53 26 4 a) 7 4 b) 52 9 9 0 7 

 

a) Prolongamento no JI do Campo 

b) Prolongamento no JI do Avenal 
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Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico - 2010/2011 
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E
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N.º Turmas 2 8 3 1 2 3 2 8 1 9 2 4 1 1 2 2 2 

 

Alunos NEE 1 8 5 0 0 2 3 2 1 12 * 0 9 0 0 4 0 0 

 

* Sete alunos com NEE frequentam a Unidade de Ensino Estruturado a funcionar na EB N.ª Sr.ª Pópulo. 
 

Almoço 27 89 32 12 20 43 35 133 13 187 13 80 11 13 31 19 21 

AEC 30 147 42 10 16 47 40 150 16 199 28 79 17 13 29 22 12 

 

1.º ano 12 46 14 0 6 16 10 44 7 55 7 20 5 5 5 6 2 

2.º ano 8 44 10 4 10 16 14 47 3 77 4 21 1 4 11 9 4 

3.º ano 8 41 11 6 4 5 5 51 3 55 3 17 7 4 8 0 10 

4.º ano 5 84 12 3 3 11 12 43 4 21 14 24 4 5 11 7 6 

N.º Alunos 33 179 47 13 23 48 41 185 17 208 28 82 17 18 35 22 22 
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Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico - 2014/2015 
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N.º Turmas 8 2 2 2 4 1 8 2 5 1 2 

 

Alunos NEE 6 2 2 5 2 0 8 * 1 8 *  0 1 

 

* Cinco alunos com NEE frequentam a Unidade de Ensino Estruturado a funcionar na EB N.ª Sr.ª Pópulo e três alunos frequentam a 
Unidade de Multideficiência a funcionar na EB Salir de Matos. 

 
 
 
 
 
 

1.º ano 45 9 11 11 21 0 46 2 16 2 7 

2.º ano 42 16 12 7 29 1 54 7 26 5 8 

3.º ano 47 11 13 8 24 3 40 7 30 2 8 

4.º ano 47 8 5 9 26 1 46 5 20 3 5 

N.º Alunos 181 44 41 35 100 5 186 21 92 12 28 

Almoço 128 43 37 28 89 5 185 18 92 12 22 

AEC 149 44 30 33 95 5 180 21 89 12 28 
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Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico - 2016/2017 
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N.º Turmas 8 2 2 2 4 1 8 2 5 1 2 

Alunos NEE 8 2 1 2 2 0 11 *  1 5 * 1 2 
 

* Sete alunos com NEE frequentam a Unidade de Ensino Estruturado a funcionar na EB N.ª Sr.ª Pópulo e um aluno frequenta a 
Unidade de Multideficiência a funcionar na EB Salir de Matos. 

 
 
 
 
 
 

1.º ano 38 6 4 5 20 0 42 4 17 8 6 

2.º ano 49 11 12 6 0 3 48 5 18 8 7 

3.º ano 44 10 8 7 24 2 48 2 18 2 7 

4.º ano 45 12 10 4 25 1 47 5 20 4 7 

N.º Alunos 176 39 34 22 69 6 185 16 73 22 27 

Almoço 121 35 34 21 64 6 175 14 72 22 23 

AEC 114 38 24 21 63 6 165 16 72 22 26 
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Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos - 2010/2011 

 

 
Alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos – EFA 

 

 

 

Rede de Cursos de Educação Extra-escolar 
(Despacho n.º 37/SEEBS, de 15 setembro) 

 Rede de Português para falantes de 
outras Línguas 

(Portaria n.º 1262/2009, de 15 outubro) 

 

E B 2, 3 Ciclos D. João II  A1/A2 B1/B2 Alfabetização 

N.º Alunos 14 25 20 11 

 
Total Alunos Agrupamento 

 

Alunos 
Pré-

Escolar 
1.º 

Ciclo 
2.º 

Ciclo 
3.º 

Ciclo 
EFA  RCEE RPL 

N.º Total: 2 469 442 1 018 505 322 110 14 58 

 
 

E B 2, 3 Ciclos D. João II 5.ºAno 6.ºAno 7.ºAno 8.ºAno 9.ºAno 

N.º Turmas 11 10 5 4 5 

N.º Alunos 275 230 111 96 115 

      

Alunos NEE 14 12 3 9 3 

E B 2, 3 Ciclos D. João II B1 B2 B3A B3B 

N.º Formandos 17 17 29 15 

Estabelecimento Prisional Caldas 
Rainha (EPCR) 

B2 B3 

N.º Formandos 10 16 
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Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos - 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos – EFA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rede de Português para falantes de Outras Línguas 
(Portaria n.º 1262/2009, de 15 outubro) 

 

A1/A2 B1/B2 

57 0 

 
 

Total Alunos Agrupamento 
 

 

E B D. João II 5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 
Curso  

Vocacional 

N.º Turmas 10 11 6 6 6 1 

N.º Alunos 254 269 142 128 124 23 

       

Alunos NEE 7 12 10 11 6 --- 

E B D. João II, Caldas da Rainha B2 B3 

N.º Formandos 27 27 

Estabelecimento Prisional de 
Caldas da Rainha (EPCR) 

B2 B3 UFCD 

N.º Formandos 18 14 55 

Alunos 
Pré-

Escolar 
1.º 

Ciclo 
2.º 

Ciclo 
3.º 

Ciclo 
Curso 

Vocacional 
EFA UFCD 

N.º Total = 2 140 295 745 523 394 42 86 55 
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Pessoal Docente - 2014/2015 
 

 
Pessoal não Docente - 2014/2015 

 

Técnicas Especializadas - Psicólogas 2 

Assistentes Técnicos 10 

Assistentes Operacionais 30 

Contratos Empregos e Inserção 11 

 
Distribuição Salas - 2014/2015 

 

 

Níveis de Ensino N.º de Docentes 

Educação Pré-escolar 19 

1.º Ciclo do Ensino Básico 42 

2.º e 3.º Ciclos Ensino básico 83 

Educação Especial 11 

Intervenção Precoce 3 

Total 158 

Níveis de Ensino N.º de salas Outras 

Educação Pré-Escolar 18 --- 

1.º Ciclo do Ensino Básico 43 3 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 39 3 
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Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos - 2016/2017 

E B D. João II 5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 
Curso 

Vocacional 

N.º Turmas 10 9 9 7 4 1 

N.º Alunos 268 227 231 171 94 20 

       

Alunos NEE 11 20 12 11 5 --- 

 
Alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos - EFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rede de Português para falantes de Outras Línguas 
(Portaria n.º 1262/2009, de 15 outubro) 

 

A1+A2 B1+B2 

57 --- 

 
Total Alunos Agrupamento 
 

 

 
 

E B D. João II, Caldas da Rainha B2 B3 

N.º Formandos --- --- 

Estabelecimento Prisional de 
Caldas da Rainha (EPCR) 

B2 B3 UFCD 

N.º Formandos 5 11 14 

Alunos 
Pré-

Escolar 
1.º 

Ciclo 
2.º  

Ciclo 
3.º  

Ciclo 
Curso 

Vocacional 
EFA UFCD 

N.º Total = 2 009 298 670 495 496 20 16 14 
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Pessoal Docente - 2016/2017 

 
Pessoal não Docente - 2016/2017 

 

 
Distribuição Salas - 2016/2017 

 

 
 

 

Níveis de Ensino N.º de Docentes 

Educação Pré-escolar 20 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
Grupo 110 43 

Grupo 120 2 

2.º e 3.º Ciclos Ensino básico 85 

Educação Especial 12 

Intervenção Precoce 3 

Total 165 

Técnicas Especializadas - Psicólogas 1 

Assistentes Técnicos 11 

Assistentes Operacionais 42 

Contratos Empregos e Inserção 0 

Níveis de Ensino N.º de salas Outras 

Educação Pré-Escolar 18 --- 

1.º Ciclo do Ensino Básico 43 3 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 39 3 
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IV. Onde estamos 

a) Organização Administrativa 

O concelho das Caldas da Rainha pertence ao distrito de Leiria, da qual dista 

aproximadamente 50 km e encontra-se a 80 km de Lisboa. Estas proximidades, a sua 

centralidade na Região Oeste e desenvolvimento posicionam o concelho como um 

grande pólo de comércio, serviços, cultura e desenvolvimento turístico. 

Atualmente, o concelho das Caldas da Rainha integra-se na Região 

Centro/Estremadura, Sub-região Oeste; Distrito Leiria, Área 244,87 Km2, População 

48844 (2001), sendo constituído por 12 freguesias: A-dos-Francos; Alvorninha; 

Carvalhal Benfeito; Foz do Arelho; Landal; Nadadouro; Nossa Senhora do Pópulo, Coto 

e São Gregório; Salir de Matos; Santa Catarina; Santo Onofre e Serra do Bouro; 

Tornada e Salir do Porto; Vidais. 

Tem fronteira a norte com o concelho de Alcobaça, a leste com o de Rio Maior e a sul 

com os concelhos de Bombarral, Cadaval e Óbidos, apresentando, assim, um valioso e 

heterogéneo património histórico-cultural e variadas potencialidades turísticas. 

 

b) História e Geografia 

A zona norte do concelho, que faz fronteira com a região de Alcobaça, esteve durante 

toda a Idade Média sob a administração dos frades beneditinos, que sistematizaram o 

povoamento da região, distribuindo terras a colonos, criando pequenas povoações e 

introduzindo novas técnicas e práticas agrícolas e pecuárias. 

O burgo caldense aparece intimamente ligado à figura egrégia da rainha D. Leonor, 

mulher do rei D. João II, tendo completado, no ano de 1985, quinhentos anos de 

existência. O fulcro da sua fundação teve como origem as águas termais de excecional 

qualidade, cuja existência foi descoberta ocasionalmente pela rainha, que mandou 

construir no local um hospital – o mais antigo hospital termal do mundo – à volta do 

qual se foi desenvolvendo uma nova povoação, Caldas de Óbidos, mais tarde Caldas 

da Rainha. D. Manuel, em 1511, confirma a Vila das Caldas e demarca o “termo da 

vila”. 

Ascendeu a sede de concelho apenas em 1821, graças ao desenvolvimento registado a 

partir de finais do século XVIII. 

Até 1835, o concelho das Caldas compunha-se apenas por uma freguesia, Nossa 

Senhora do Pópulo, encravado no concelho de Óbidos e com apenas uma pequena 
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fronteira com Salir de Matos do Couto de Alcobaça. Sem qualquer fator natural que 

dificultasse a transposição dos limites administrativos por homens e bens, a nova 

povoação depressa se inseriu na malha social e económica dos dois conjuntos, tirando 

vantagem da própria situação fronteiriça. A presença de um grande hospital, 

frequentado por gente de todo o País, colocou a vila recém-criada no cruzamento de 

vias de comunicações Norte-Sul e Leste-Oeste, e proporcionou ao seu mercado um 

notável dinamismo. 

Em 11 de agosto de 1927, Caldas da Rainha é elevada à categoria de cidade. 

Caldas da Rainha é o centro de uma região de paisagens e atividades diversificadas. O 

termalismo, ao qual está associado o seu nascimento, conferiu-lhe uma dinâmica de 

cidade comercial e de serviços, apoiada na animação cultural e lúdica. A cerâmica e 

uma forte presença artística moldaram a imagem moderna das Caldas.  

A agricultura das áreas envolventes cedo se orientou para o abastecimento do centro 

urbano, mantendo o mercado de géneros como um dos mais vivos e celebrados de 

todo o país. Junto à costa, entre as arribas altas, surgem duas aberturas de raro valor 

ambiental e turístico: a concha de S. Martinho, onde se localiza a praia de Salir do 

Porto e a Lagoa de Óbidos, onde se situa a praia da Foz do Arelho. 

 

c) Economia 

Trata-se de uma área de agricultura, assente em sistemas policulturais, onde a 

vinicultura e os cereais foram tradicionalmente dominantes. Atualmente, estas 

culturas têm vindo a ser substituídas por outras mais rentáveis, nomeadamente, 

hortícolas e pomares, onde predominam as pereiras e macieiras. 

No plano industrial, Caldas da Rainha apresenta acentuada especialização no 

tradicional setor das faianças, setor que tem vindo a sofrer com o encerramento de 

várias fábricas. O tecido industrial tem vindo a diversificar-se com outras atividades 

desenvolvidas no concelho: mobiliário, bebidas, agro-alimentar e artes gráficas. A 

construção e obras públicas são atividades que ocupam uma grande parte da 

população. Em termos de dimensão existem, sobretudo, pequenas e médias empresas. 

O concelho apresenta um elevado índice de terciarização da sua economia. Caldas da 

Rainha tem no comércio a atividade mais importante neste setor, sobretudo o 

comércio a retalho. 
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d) Caracterização Cultural 

Caldas da Rainha, caraterizada por uma forte tradição cultural, mantém-se como um 

pólo de diversificada oferta cultural: Museus, Centro de Artes, ESAD, Centro Cultural 

e de Congressos, Teatro da Rainha, coletividades de desporto e cultura.  

A cerâmica artística é uma das principais atividades responsáveis pelo prestígio 

internacional da nossa cidade, destacando-se nomes como Maria dos Cacos, Manuel 

Mafra, Rafael Bordalo Pinheiro, Mestre Francisco Elias e Avelino Soares Belo. 

Atualmente, Eduardo Constantino e Ferreira da Silva são, entre outros, nomes de 

incontornável referência. 
 

V. Que pretendemos 
 

Missão 
 

“Uma escola pública de qualidade para todos, baseada no rigor, 
honestidade e na cooperação.” 

 

VI. Como vamos atuar 
 

Prioridades de intervenção 

 
 

Princípios Orientadores 
 

“Uma escola de valores, humanizada, dinâmica e atualizada, 
democrática e aberta, de sucesso.” 

 

 

Vertente 
Curricular e 

Pedagógica 

Vertente 

Organizacional e 

Funcional 

Vertente  
Formação do 

Pessoal Docente e 

Não Docente 

Vertente  
Inter-relacional 

Agrupamento/Comunidade 
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VII. Prioridades 

 

a) Vertente 

Organizacional e Funcional 

 

c) Vertente 
Inter-relacional 

Agrupamento/Comunidade 

 

d) Vertente 
Formação do Pessoal 

Docente e Não 
Docente 

 

b) Vertente 

Curricular e Pedagógica 

G - Promover a melhoria do 

sucesso escolar. 

H - Promover a igualdade de 

oportunidades com vista ao 

sucesso escolar. 

I - Promover a leitura e as 

diversas literacias. 

J – Diversificar a oferta 

educativa e formativa. 

K - Incrementar o uso de 

metodologias ativas / 

utilização das TIC no processo 

ensino aprendizagem. 

L - Prevenir o absentismo / 

abandono escolar. 

M – Promover a educação para 

a cidadania. 

N – Assegurar a articulação 

horizontal e vertical do 

currículo. 

A - Dar continuidade ao modelo 

de organização e gestão 

iniciado no quadriénio anterior. 

B – Reformular os documentos 

orientadores do Agrupamento e 

demais instrumentos de 

autonomia à luz das novas 

orientações. 

C - Reorganizar e/ou 

requalificar os espaços físicos 

do Agrupamento. 

D - Racionalizar os recursos 

humanos do Agrupamento. 

E- Dar continuidade ao 

Observatório da Qualidade e à 

Autoavaliação do Agrupamento. 

F - Operacionalizar a avaliação 

de desempenho do pessoal 

docente e não docente do 

Agrupamento. 

O – Promover e assegurar o 

desenvolvimento de Atividades 

de Enriquecimento Curricular. 

Serviço de refeições. 

P – Assegurar o acompanhamento 

e supervisão das Atividades de 

Animação e Apoio à Família 

(AAAF) na educação pré- escolar. 

Q – Fomentar o envolvimento e a 

participação dos Pais e/ou 

Encarregados de Educação na 

vida escolar do Agrupamento. 

R- Promover e valorizar o papel 

da escola. 

S - Otimizar a comunicação 

dentro do Agrupamento e entre 

este e a comunidade. 

T - Reforçar as parcerias com a 

comunidade local. 

U - Desenvolver o processo 

de formação, melhorando a 

qualidade de desempenho 

profissional. 
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a) Vertente Organizacional e Funcional 

 

Prioridade A - Dar continuidade ao modelo de organização e gestão iniciado no quadriénio anterior  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
A1) Aplicar os procedimentos conducentes às eleições 
para os novos órgãos de direção, administração e 
gestão do Agrupamento, no âmbito do regime de 
autonomia das escolas. 

Eleição / Tomada de posse do Concelho Geral. Ata. 

Nomeação / Tomada de posse do Conselho Pedagógico. Ata. 

  

Prioridade B - Reformular os documentos orientadores do Agrupamento e demais instrumentos de autonomia à luz das novas orientações 
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
B1) Reformular o Projeto Educativo do Agrupamento, 
mencionando os princípios, valores, prioridades, 
estratégias e metas para o Agrupamento. 

Reformulação do PEA. 

Documento final. 

B2) Reformular “Matrizes Curriculares e Critérios de 
Avaliação”. 

Reformulação das Matrizes Curriculares e Critérios de 
Avaliação. 

B3) Reformular o Regulamento Interno adaptando-o às 
novas realidades para o funcionamento do 
Agrupamento. 

Reformulação do Regulamento Interno. 

B4) Elaborar o Plano Anual de Atividades do 
Agrupamento, apontando objetivos, público-alvo, 
calendarização e estimativa orçamental das atividades 
propostas. 

Elaboração do Plano anual de Atividades. 

B5) Elaborar o Relatório Anual de Atividades, 
identificando as atividades desenvolvidas, grau de 
execução e recursos utilizados. 

Elaboração da avaliação das atividades do PAA. 

B6) Elaborar o relatório de auto-avaliação, referindo 
grau de concretização dos objetivos, pontos fortes e 
pontos fracos, apontando linhas de ação para a 
melhoria das atividades. 

Elaboração do Relatório de Auto-avaliação. 

B7) Definir o orçamento do Agrupamento de acordo 
com as orientações do Conselho Geral e do Ministério 
da Educação. 

Elaboração de conta de gerência. 
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Prioridade C - Reorganizar e/ou requalificar os espaços físicos do Agrupamento  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   

C1) Modernizar e zelar pela manutenção dos espaços 
funcionais e dos equipamentos: 

 Salas de aula / laboratórios; 

 Biblioteca / Centro de recursos; 

 Espaços de lazer / convívio; 

 Recintos Desportivos. 

Conservação dos espaços físicos e equipamentos das 
Bibliotecas escolares. Adequação das suas 
funcionalidades a novas práticas e desafios resultantes 
do contexto educativo. 

Base de dados da RBE e MABE. 

Requalificação do espaço das salas de aula, salas de 
estudo, laboratórios e interior dos blocos e de algumas 
das zonas funcionais das Bibliotecas escolares. 

Inventários e aplicação CIBE. 

Definição da funcionalidade dos espaços abertos 
adjacentes ao Ginásio e blocos 

Observação direta e ficha de registo. 

Recuperação do campo de jogos para a prática da 
Educação Física e isolamento dos topos superiores do 
Ginásio. 

Inclusão no projeto de orçamento. 

Manutenção do funcionamento do bufete da escola 
sede. 

Observação direta e ficha de registo. 

Recuperação dos parqueamentos para bicicletas, 
relocalização dos mesmos em espaço visível e promotor 
da utilização deste meio de transporte por parte da 
comunidade educativa. 

Manutenção dos espaços físicos dos Jardins de Infância 
e das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

C2) Continuar a implementar o plano tecnológico, 
zelando pelo funcionamento dos equipamentos e 
sistemas tecnológicos instalados. 

Garantia do acesso à internet em todas as salas e 
espaços escolares do Agrupamento. 

Monotorização pela equipa do PTE. 

Manutenção dos equipamentos (Videoprojectores, 
quadros interativos e computadores) pelos espaços de 
utilização da escola sede. 

Manutenção dos equipamentos (Videoprojectores, 
quadros interativos e computadores) nos Jardins de 
Infância e nas escolas do 1.º Ciclo. 

Continuidade da rede de vídeo vigilância na escola 
sede. 

Monotorização pelo MEC. 

C3) Manter as salas das unidades do ensino estruturado 
para alunos com autismo e multideficiência. 

Manutenção e aquisição de equipamentos específicos 
para as salas das unidades de ensino estruturado com 
autismo e multideficiência. 

Monotorização pelos coordenadores dos diversos 
estabelecimento e docentes de educação especial. 
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Prioridade D - Racionalizar os recursos humanos do Agrupamento  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
D1) Desenvolver mecanismos necessários à colocação 
de pessoal docente e não docente nas escolas e jardim-
de-infância do Agrupamento. 

Cumprimento dos normativos em vigor, contratação de 
escola e contratos de emprego e inserção. 

Observatório da Qualidade e Autoavaliação do 
Agrupamento. 

D2) Desenvolver mecanismos necessários à colocação 
de docentes especializados e assistentes operacionais 
nas salas das unidades do ensino estruturado para 
alunos com espetro do autismo e multideficiência. 

Cumprimento dos normativos em vigor. 

D3) Dar prioridade ao cumprimento do currículo e dos 
programas de cada disciplina, fazendo com que o 
número de aulas dadas seja igual ao número de aulas 
previstas. 

Criação, em cada departamento, por grupo de 
recrutamento, de uma bolsa de docentes, destinada a 
garantir as substituições. 

D4) Encaminhar os alunos para: Sala de Estudo (SP); 
Biblioteca/Centro de Recursos; Laboratórios/Clubes das 
Ciências; Outro - no caso de uma situação imprevista 
em que não é possível proceder a substituição. 

Ocupação dos tempos escolares (EB D. João II). 

Criação de uma equipa multidisciplinar na Biblioteca 
escolar. 

Manutenção da equipa de Projetos de Desenvolvimento 
Educativo e Complemento Curricular. 

Relatórios de desempenho e análise reflexiva da 
avaliação dos projetos. 

D5) Redistribuir, sempre que necessário, o pessoal 
administrativo. 

Melhoria da qualidade e eficácia dos serviços de apoio. Observatório da Qualidade. 

Prioridade  E - Dar continuidade ao Observatório da Qualidade e à Autoavaliação do Agrupamento  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
E1) Dar continuidade ao Observatório da Qualidade e à 
Autoavaliação do Agrupamento. 

Implementação do modelo CAF: 
 Promover da melhoria da qualidade do sistema 

educativo, da organização do Agrupamento e dos 
seus níveis de eficiência e eficácia; 

 Assegurar o sucesso educativo baseado numa 
política de qualidade, exigência e responsabilidade; 

 Incentivar ações e processos de melhoria da 
qualidade, do funcionamento e dos resultados do 
agrupamento; 

 Garantir a credibilidade do desempenho do 
agrupamento; 

 Atingir a certificação dos padrões de qualidade do 
agrupamento. 

Autoavaliação do Agrupamento através do qual se 
procede ao diagnóstico do seu desempenho numa 
perspetiva de melhoria contínua: 

 Conhecer os pontos fortes e oportunidades de melhoria 
(pontos críticos) do Agrupamento; 

 Revelar as perceções das pessoas em relação ao 
Agrupamento; 

 Aumentar a mobilização interna para a mudança e 
acrescentar mais-valias no sentido da 
autorresponsabilização dos gestores; 

 Construir projetos de mudança sustentados, com base 
no conhecimento do estado do Agrupamento. 

E2) Definir o cronograma / plano de trabalho da 
equipa. 

E3) Aplicar questionários à comunidade educativa. 

E4) Elaborar relatório de resultados. 

E5) Apresentar planos de melhorias. 
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Prioridade F - Operacionalizar a avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente do Agrupamento 
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
Docentes 

F1) Organizar reuniões com todos os docentes para 
operacionalizar a ADD.  

F2) Constituir a SADD. 

F3) Calendarizar o processo de avaliação. 

F4) Aprovar instrumentos de registo necessários aos 
avaliadores. 

F5) Nomear os relatores. 

F6) Concluir o processo avaliativo com preenchimento 
de fichas de avaliação e validação de propostas. 

F7) Divulgar os resultados da avaliação. 

Concretização do calendário previsto para ADD. 

Seção de Avaliação do Desempenho Docente e Conselho 
Coordenador de Avaliação do Pessoal Não Docente. 

Não Docentes 

F8) Avaliar todo o pessoal não docente segundo o 
SIADAP. 

Concretização do calendário da avaliação do pessoal 
não docente. 
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b) Vertente Curricular e Pedagógica 

 

Prioridade G – Promover a melhoria do sucesso escolar  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   

G1) Analisar os resultados obtidos nas provas de 
aferição, avaliação diagnóstica e avaliação sumativa 
efetuado pelos departamentos.  

Constituição de uma equipa que monitorize a qualidade 
educativa e apresente sugestões de melhoria, 
promovendo a reflexão em sede própria. 

Relatório dos resultados obtidos, com sugestões de 
melhoria. 

G2) Analisar os resultados obtidos nas provas de 
avaliação externa na disciplina de Português e 
Matemática do 3.º ciclo do ensino básico pelo 
Departamento de Línguas (subdepartamento de 
Português) e Matemática e Ciências Experimentais 
(Subdepartamento de Matemática). 

G3) Monitorizar o sucesso/insucesso escolar através da 
análise efetuada pelo Conselho Pedagógico. 

G4) Reajustar, quando necessário, os critérios gerais e 
específicos de avaliação dos alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico. 

Clarificação e divulgação aos alunos, Pais e/ou 
Encarregados de Educação dos critérios gerais e 
específicos de avaliação das diversas disciplinas. 

G5) Cumprir as orientações/planificações curriculares 
elaboradas em sede de Departamento, de acordo com 
as metas curriculares e orientações do ME. 

Obtenção de uma taxa situada entre 95% e 100%. 

G6) Adotar uma pedagogia diferenciada. 
Utilização de metodologias diferenciadas dentro da 
sala de aula e adaptadas ao contexto do grupo/turma. 

G7) Promover hábitos e métodos de estudo para a 
aquisição de capacidades e o desenvolvimento de 
competências. 

Otimização da taxa de sucesso de acordo com as Metas 
definidas pelo Agrupamento no Programa Educação 
2015. 

G8) Promover a articulação entre os Departamentos 
Curriculares, Atividades Enriquecimento Curricular, 
Serviços Técnico Pedagógicos e as Bibliotecas 
Escolares. 

Produção de materiais de suporte às atividades 
curriculares e de complemento curricular. 

Desenvolvimento de competências de informação e/ou 
literacias. Promoção da leitura. 

Realização de reuniões de articulação entre os 
departamentos e reuniões de ano. 

G9) Continuar com a Sala das Línguas/Clube Europeu; 
Clube da Matemática e Laboratórios/Clubes das 
Ciências. 

Plano de ocupação dos tempos escolares (EB D. João 
II). 

Estabelecimento de parcerias pedagógicas. 

Dia do Agrupamento - Ateliês e Exposição de Trabalhos. 

G10) Dar continuidade ao Centro de 
Recursos/Biblioteca (CRB). 

Criação de uma equipa multidisciplinar. 
Concretização das atividades descritas na Ocupação 
Plena dos Tempos Escolares (OPTE). 
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Prioridade  G – Promover a melhoria do sucesso escolar (continuação)  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
G11) Manter o apoio aos alunos do 9.º ano nas 
disciplinas de Português e Matemática. 

Obtenção das percentagens de sucesso definidas pelo 
Agrupamento. 

Taxas de sucesso (avaliação interna): 

Por disciplina; 

Por ano; 

Por ciclo. 

Taxas de sucesso (avaliação externa – 3.º ciclo ensino 
básico): 

Por disciplina (Português e Matemática); 

Comparação dos resultados obtidos (avaliação 
interna/externa). 

G12) Criar um plano de ocupação dos tempos escolares 
(EB D. João II), que vise proporcionar aos alunos 
atividades educativas durante todo o período de tempo 
em que estes permanecem no espaço escolar. Em 
primeiro lugar é dada prioridade ao cumprimento do 
currículo e dos programas de cada disciplina, fazendo 
com que o número de aulas dadas seja igual ao número 
de aulas previstas. 

Índice de ocupação dos alunos de 100% em ausência do 
docente. 

Criação de espaços de trabalho disponíveis para a 
consolidação de competências. 

G13) Elaborar Planos Adequados às Características 
Específicas dos Alunos, Programas Educativos 
Individuais (PEI) e Planos Individuais de Transição (PIT) 
para a vida ativa pelas equipas responsáveis. 

Atribuição de aulas de apoio pedagógico acrescido, 
tutorias, apoios especializados e apoio 
psicopedagógico, socioeducativo, orientação vocacional 
e outras medidas previstas nos referidos planos. 

G14) Garantir o apoio educativo no 1.º ciclo e o apoio 
ao estudo no 2.º ciclo. Acompanhamento mais eficaz dos alunos face às 

dificuldades detetadas. G15) Promover atividades de apoio às disciplinas de 
Português e Matemática aos alunos do 3.º ciclo. 

G16) PNPSE – Medida “A” - Professor de “reforço”. 

Promoção do sucesso escolar no 2.º ano de 
escolaridade. 

Melhoria das competências específicas dos alunos ao 
nível da leitura, escrita, números e operações 
matemáticas. 

Apoio precoce aos alunos a quem são diagnosticadas 
graves dificuldades de aprendizagem. 

Taxa de sucesso pretendida para o 2.º ano de 
escolaridade: 

 AE D. João II (2016/2017) – 90,00 %; 

 AE D. João II (2017/2018) – 95,00 % para atingir 
a meta de sucesso de 96,7 %. 

G17) PNPSE – Medida “B” - Programa da melhoria das 
aprendizagens na Matemática. 

Melhoria do desempenho escolar dos alunos. 

Promoção do sucesso na disciplina de Matemática no 
5.º e 6.º ano de escolaridade. 

Promoção de um apoio mais individualizado aos alunos. 

Acompanhamento dos diferentes ritmos de 
aprendizagem nas turmas. 

Promoção do sucesso na disciplina de Matemática no 
2.º ciclo do ensino básico. 

Valorização das experiências e das práticas 
colaborativas que conduzem à melhoria do ensino. 

Taxa de sucesso pretendida para o 2.º ciclo do ensino 
básico: 

 AE D. João II - 5.º Ano (2016/2017) – 81,80 %; 

 AE D. João II - 6.º Ano (2016/2017) – 80,10 %; 

 AE D. João II - 5.º Ano (2017/2018) – 85,80 %; 

 AE D. João II - 6.º Ano (2017/2018) – 84,10 %. 
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Prioridade  G – Promover o sucesso escolar (continuação)  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 

G18) PNPSE – Medida “D” - Coadjuvação na disciplina 
de Matemática. 

Promoção de um apoio mais individualizado aos alunos. 

Acompanhamento dos diferentes ritmos de 

aprendizagem nas turmas. 

Promoção do sucesso na disciplina de Matemática no 

3.º ciclo do ensino básico. 

Valorização das experiências e das práticas 
colaborativas que conduzam à melhoria do ensino. 

Taxa de sucesso pretendida: 

 AE D. João II - 7.º Ano (2016/2017) – 65,00 %; 

 AE D. João II - 8.º Ano (2016/2017) – 60,00 %; 

 AE D. João II - 9.º Ano (2016/2017) – 55,00 %; 

 AE D. João II - 7.º Ano (2017/2018) – 70,00 %; 

 AE D. João II - 8.º Ano (2017/2018) – 65,00 %; 

 AE D. João II - 9.º Ano (2017/2018) – 60,00 %. 

G19) Valorizar o mérito nos alunos que se distingam em 
termos académicos, criativos e formação pessoal e 
social. 

Divulgação do Estatuto do aluno e do Regulamento 
Interno, nomeadamente na disciplina de Educação 
Cívica (Oferta Complementar).  

Número de ocorrências e/ou participação. 

Atividades e projetos de intervenção cívica. 

Número de alunos envolvidos em atividades 
extracurriculares. 

G20) Promover a disciplina em contexto escolar e a 
observância de regras, valorizando o civismo, a 
dimensão social, relacional e individual e o 
reconhecimento hierárquico do docente. 

Concretização em tempo útil de medidas de 
procedimento disciplinar previstas no estatuto do 
aluno. 

Prioridade  H - Promover a igualdade de oportunidades com vista ao sucesso escolar  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
H1) Otimizar a articulação entre o Subdepartamento de 
Educação Especial e o Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO). 

Implementação de medidas de apoio aos alunos 
desenvolvidas em articulação com o SPO e a Educação 
Especial. Número de alunos com NEE incluídos nos 

grupos/turmas. 

Percentagem de alunos que beneficiam do CRI. 

Percentagem de alunos das unidades de ensino 
estruturado e de multideficiência. 

Percentagem de alunos sinalizados e/ou 
acompanhados pela CPCJ. 

Taxa de sucesso das medidas implementadas (PEI). 

Avaliação das medidas implementadas. 

H2) Estabelecer protocolos com instituições de apoio a 
alunos com necessidades educativas especiais. 

Continuação da parceria com o Centro de Educação 
Especial na dinamização do CRI. 

H3) Promover a diferenciação pedagógica no contexto 
da sala de aula. 

Concretização dos Programas Educativos Individuais 
(PEI) e Planos Individuais de Transição (PIT). H4) Diagnosticar alunos com dificuldades de integração 

encaminhando-os para estruturas de educação e 
formação. 

H5) Desenvolver projetos facilitadores da inclusão de 
alunos com necessidades educativas especiais. 

Atividades de promoção da capacitação para o 
desenvolvimento de competências funcionais para 
alunos com Currículos Específicos Individuais. 
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Prioridade  I – Promover a leitura e as diversas literacias  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   

I1) Manter o horário de funcionamento da Biblioteca 
fazendo-o coincidir com a permanência dos alunos. 

Abertura da biblioteca da escola sede na totalidade do 
horário do curso diurno e utilização pelos alunos dos 
cursos noturnos. 

Horário da biblioteca da EB D. João II, abrangendo o 
total do ensino diurno. Utilização da biblioteca por 
parte dos docentes, em contexto turma, no horário 
noturno. 

I2) Incentivar a leitura informativa, articulando com os 
departamentos curriculares no desenvolvimento de 
atividades de ensino aprendizagem ou em 
projetos/ações que incentivem à leitura. 

Utilização dos recursos das bibliotecas escolares e 
articulação com os docentes. 

Empréstimo para a sala de aula. Articulação com 26% a 
50% dos docentes. 

I3) Incentivar o empréstimo domiciliário. Aumento das requisições para empréstimo domiciliário. Aumento das taxas de empréstimo. 

I4) Incentivar à leitura em ambientes digitais. 
Reformulação do blogue das Bibliotecas Escolares 
“Biblioteca do João”. 

Atualizações e novos conteúdos relacionados com a 
meta em causa. 

I5) Articular atividades no âmbito do PNL e PNC. 
Participação de forma regular nos concursos e 
atividades promovidas pelo PNL e PNC, mobilizando os 
docentes e os alunos. 

Registos de participação nas atividades propostas. 

I6) Implementar a utilização de um método de pesquisa 
de informação. 

Alargamento, faseado, da utilização de um modelo de 
pesquisa de informação próprio baseado no Modelo 
Plus. Adoção por parte dos docentes de um critério 
avaliativo nos trabalhos dos alunos que preveja o 
cumprimento de alguns dos itens previstos no modelo. 

Cobertura de 25 % a 30 % das turmas dos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico. 

Critérios avaliativos dos docentes. 

I7) Realizar atividades promocionais relativas ao livro e 
ao seu autor. 

Realização de feiras do livro, encontros com escritores 
e leituras encenadas. 

Registo das atividades. 
I8) Sensibilizar para uma utilização ética da informação 
e das suas ferramentas. 

Realização de atividades nas quais sejam transmitidos 
aos alunos informações e procedimentos éticos no uso 
das ferramentas de comunicação. 

I9) Promover a literacia para os Media e o 
conhecimento de obras cinematográficas e audiovisuais 
conforme orientações do PNC. 

Realização de ciclos de cinema temáticos abrangendo a 
comunidade educativa. 
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Prioridade J – Diversificar a oferta educativa e formativa  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   

J1) Diversificar a oferta das atividades de 
complemento curricular no Pré-Escolar. 

Continuação dos projetos implementados junto dos 
parceiros promotores (CMCR, Escola Académica, ANAE) 
e a outros que possam surgir.  

Reuniões de Departamento. 

Relatórios de avaliação das atividades desenvolvidas. 

J2) Possibilitar a aprendizagem de outras línguas, no 
1.º Ciclo do Ensino Básico, a saber: 

Mandarim Projeto Aprender + - 1.º e 2.º ano de 
escolaridade nas escolas (EB N.ª Sr.ª Pópulo; EB Avenal 
e EB Encosta Sol).  

Realização de atividades, tendo em vista o contacto 
com outras línguas e culturas. 

Continuação da pareceria com a CMCR. 

Relatório de atividades analisado nos diferentes 
conselhos de docentes. 

J3) Continuar a promover o ensino articulado da 
música. 

Continuação do protocolo existente. N.º de alunos inscritos. 

J4) Criar condições para a implementação do ensino 
articulado da dança. 

Criação de protocolo. N.º de alunos com intenção. 

J5) Manter a Língua Estrangeira II (3.º ciclo ensino 
básico): Francês; Espanhol e Alemão. 

Continuação destas disciplinas no currículo do 3.º Ciclo. N.º de alunos inscritos. 

J6) Diversificar as disciplinas de opção no 3.º Ciclo. 

Continuação da oferta de Música, Educação 
Tecnológica e Jornalismo/Vídeo/Fotografia.  

Criação da oferta de Dança e Robótica. 

N.º de alunos inscritos em cada uma das opções. 

J7) Dar continuidade a Percursos Específicos - Cursos 
Vocacionais (CV) e/ou Percursos Curriculares 
Alternativos (PCA). 

Criação de CV ou PCA de acordo com as necessidades 
específicas dos alunos. 

N.º de alunos que reúnam as condições para integrarem 
estes percursos. 

J8) Continuar a implementar os cursos EFA, PFOL e 
UFCD.  

Continuação dos cursos existentes. N.º de formandos inscritos. 

J9) Protocolo com o EPCR na lecionação dos cursos EFA 
B1; B2 e B3 e UFCD. 

Garantia dos princípios da máxima inclusão social e da 
igualdade de oportunidades a todos os indivíduos. 

Criação de um sistema educativo que inclua todos, sem 
qualquer tipo de exclusão, devendo ser uma prioridade 
do sistema educativo, ou seja, é indispensável que a 
política educativa considere em igualdade todas as 
modalidades de ensino. 

Embora privados de liberdade, os reclusos mantêm a 
titularidade dos demais direitos fundamentais, devendo 
a execução decorrer de forma a facilitar a sua 
reintegração na sociedade, preparando a sua 
reinserção de modo responsável. 

Percentagem de formandos inscritos que frequentam os 
EFA e as UFCD. 

A escola em meio prisional é muitas vezes encarada 
como uma forma de ocupação da população reclusa e 
que acaba por pacificar o quotidiano turbulento da 
prisão, menosprezando-se assim a sua importância no 
desenvolvimento integral dos indivíduos e na sua 
recuperação futura. 
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Prioridade  K - Incrementar o uso de metodologias ativas / utilização das TIC no processo ensino aprendizagem  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
K1) Promover a utilização das TIC no contexto das 
atividades curriculares na Educação Pré-Escolar, 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos. Utilização dos quadros interativos, computadores, 

videoprojectores, e demais equipamentos. 
Monotorização pela equipa do PTE. 

K2) Incrementar o uso dos recursos informáticos 
disponíveis na prática pedagógica docente. 

Prioridade  L - Prevenir o absentismo / abandono escolar  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
L1) Identificar dificuldades de aprendizagem, 
indisciplina e risco de abandono escolar, propondo 
planos de atuação. 

Elaboração do Plano Adequado às Características 
Especificas do Aluno, Programas Educativos Individuais 
e Planos Individuais de Transição para a vida ativa 
pelas equipas responsáveis. 

Implementação das medidas definidas nos planos de 
atuação. 

Atas de reunião de: 

Departamento; 

Conselho de docentes; 

Conselho de turma; 

Pais e/ou Encarregados de Educação; 

Avaliação das medidas implementadas. 

Registos de contactos. 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). 

L2) Reforçar o acompanhamento por parte do Professor 
titular / Diretor de turma, Tutores, Docentes de 
Educação Especial / SPO. 

L3) Garantir apoio psicopedagógico e orientação 
escolar e profissional aos alunos. 

L4) Reforçar as interações entre Educadores de 
Infância, Professor Titular de Turma e Diretor de 
Turma com os Pais e/ou Encarregados de Educação. 

Implementação das medidas definidas nos planos de 
atuação. 

L5) Consciencializar os Encarregados de Educação da 
importância da frequência das aulas de apoio, tutorias, 
salas de estudo e atividades extracurriculares. 

Informação aos Encarregados de Educação de todas as 
medidas de apoio disponibilizadas pela escola. 

L6) Criar ofertas de formação para dar resposta às 
necessidades dos alunos que correspondam às suas 
expetativas. 

Criação/Manutenção de Ofertas Formativas 
Diversificadas (Curso Vocacional/Percurso Curricular 
Alternativo), para dar resposta às necessidades dos 
alunos. 

L7) Potenciar a parceria com entidades creditadas para 
acompanhamento de situações de risco. 

Sinalização de alunos à CPCJ. 

Envolvimento da Escola Segura. 

N.º de casos sinalizados e/ou acompanhados com a 
colaboração da CPCJ. 



Projeto Educativo (Revisão – outubro 2016) 
 

  

Página 42 de 51 
 

 

Prioridade  M – Promover a educação para a cidadania  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   

M1) Desenvolver ações no âmbito do projeto da escola 
promotora de saúde. 

Realização de ações sobre: 

Alimentação e Exercício Físico; Sexualidade; Infeções 
Sexualmente transmissíveis; Violência em meio escolar 
e Consumo de substâncias psicoativas. 

Acompanhamento e sinalização de situações e/ou 
comportamentos de risco, com vista à sua 
superação/minimização. 

Relatórios e outros documentos de referenciação. 

N.º de ações e grau de interesse e/ou satisfação. 

N.º de atendimentos. 

Continuidade do GIAA (Gabinete de informação e apoio 
ao aluno) que integra docentes, técnicos de saúde e 
psicóloga do SPO. 

M2) Apoiar o desenvolvimento vocacional dos alunos 
do 9.º ano de escolaridade. 

Concretização do Programa de Orientação Escolar e 
Profissional. 

Organização da semana de informação e orientação 
vocacional. 

N.º de alunos que beneficiam do programa de 
orientação. 

M3) Desenvolver ações para a preservação e proteção 
do ambiente. 

Realização da reciclagem no meio escolar com a 
instalação de eco pontos. 

Desenvolvimento do “Projeto Eco Escolas”. 

N.º de alunos envolvidos nas atividades. Ações 
desenvolvidas. 

M4) Desenvolver ações de prevenção e segurança em 
meio escolar. 

Criação do serviço de segurança e simulação de 
situações de catástrofe. 

Retificação e reajustamento dos planos de segurança 
por estabelecimento escolar. 

Simulacro, por ano letivo na escola sede. Ações de 
sensibilização nos restantes estabelecimentos de ensino 
com o apoio da Escola Segura/protecção Civil. 

M5) Desenvolver atividades e iniciativas no âmbito do 
desporto escolar. 

Continuação dos grupos equipa do desporto escolar, a 
saber: Futsal Infantis e Iniciados Masculinos; Ténis de 
Mesa; Ténis de Campo; Andebol; Desportos Gímnicos; 
Voleibol Iniciadas Femininas e Atletismo. 

Relatórios das atividades realizadas. 

M6) Desenvolver atividades e iniciativas no âmbito dos 
projetos e clubes. 

Ocupação valorativa do uso dos tempos livres dos 
alunos nos clubes: Clube de Ciências; Clube Europeu e 
Clube de Matemática. 

Participação no Programa “Parlamento dos Jovens – 
Ensino Básico” e no “Projeto Ventos Poupança – Energia 
+ Positiva”. 

Relatórios das atividades realizadas. 

M7) Abordar na disciplina de Educação Cívica (oferta 
complementar), temáticas relacionadas com a 
cidadania e a indisciplina. 

Integração destas temáticas no Plano de Turma. 

Utilização da disciplina de Educação Cívica para uma 
articulação horizontal do currículo. 

Atas dos Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma. 

M8) Continuação da Associação de Estudantes da EB D. 
João II. 

Criação da Associação de Estudantes da EB D. João II e 
apoio das suas iniciativas. 

Atas da Direção. 
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Prioridade  N – Assegurar a articulação horizontal e vertical do currículo 
 

   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
N1) Planificar e agir de forma colaborativa para 

melhorar as aprendizagens, a saber: 

 Tornar o trabalho colaborativo numa prática 

corrente em todos os departamentos do 

Agrupamento; 

 Melhorar a gestão curricular e a qualidade das 

aprendizagens; 

 Contribuir para a melhoria das práticas letivas. 

Realização de uma reunião mensal entre os professores 

que lecionam a mesma disciplina do mesmo ano 

Realização de uma reunião trimestral entre os 

professores que lecionam a mesma disciplina do 1.º, 2.º 

e 3.º ciclos do ensino básico. 

Número de reuniões (atas das reuniões). 

Número de professores envolvidos por disciplina e 

áreas. 

Análise dos resultados obtidos pelo Observatório da 
Qualidade e Direção. 

Número de portefólios elaborados por disciplina 

N2) Implementar um currículo de competências 
transversais adequado a cada ano/ciclo de 
escolaridade, para a promoção do ensino em contexto 
de competências de informação. 

Realização de reuniões entre as bibliotecas escolares e 
os departamentos (reuniões de articulação). 

Atas de reuniões. 
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c) Vertente Inter-relacional Agrupamento/Comunidade 

 

 

 

Prioridade  O - Promover e assegurar o desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
O1) Supervisionar e avaliar o funcionamento das AEC 
no 1.º Ciclo. 

Garantia de apoio à família, cumprindo o duplo 
objetivo de assegurar a todos os alunos do 1.º Ciclo do 
Agrupamento a oferta de um conjunto de 
aprendizagens enriquecedoras do currículo, ao mesmo 
tempo que se concretiza a prioridade de promover a 
articulação entre o funcionamento da escola - 
enriquecendo e reforçando o currículo do Ensino 
Básico, visando o desenvolvimento da criança e o seu 
sucesso escolar - e a organização de respostas sociais 
no domínio do apoio às famílias.  

Reuniões de conselho de docentes. 

Planificações. 

Grelha de monitorização trimestral. 

O2) Promover a realização de atividades de carácter 
lúdico em articulação com o professor titular de turma, 
a saber: 

O2.1) Educ’arte: Expressão Musical, Dramática e 
Artes Performativas: 

 1.º e 2.º ano (120 minutos/semana); 

 3.º e 4.º ano (60 minutos/semana). 

O2.2) Nutriser: Atividade Física e Desportiva: 

 1.º e 2.º ano (120 minutos/semana); 

 3.º e 4.º ano (60 minutos/semana). 

O2.3) EcoEnglish: Ensino de Inglês: 

 1.º e 2.º ano (60 minutos/semana). 

O2.3) Ciências & Experiências: Ciências 
Experimentais: 

 3.º e 4.º ano (60 minutos/semana). 

O3) Supervisionar e avaliar o funcionamento do serviço 
de refeições. 

Garantia de implementação adequada do serviço de 
refeições. 

Coordenadores de Estabelecimento e/ou Professores 
Titulares de Turma. 

Grelha de monitorização trimestral, por 
estabelecimento de ensino. 

Prioridade  P - Assegurar o acompanhamento e supervisão das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar 
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
P1) Promover situações de lazer e convívio entre as 
crianças, favorecendo o clima de comunicação entre 
família/ escola. 

Potenciar uma corresponsabilidade abrangente 
identitária dos valores traduzidos no PE e PG. 

Promoção de uma dinâmica entre pares numa 
perspetiva de qualidade de atendimento promotora de 
segurança, bem-estar, reforçando o processo de 
sociabilização infantil. 

Reuniões de departamento. Reuniões trimestrais com 
assistentes envolvidos nestas atividades, para 
acompanhamento da planificação. Grelha trimestral de 
monitorização. 

Relatório final. 
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Prioridade Q – Fomentar o envolvimento e a participação dos Pais/Encarregados de Educação na vida escolar do Agrupamento  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   

Q1) Promover e aprofundar a inter-relação e a 
comunicação entre os Pais e/ou Encarregados de 
Educação, de forma a que estes sintam que o 
Agrupamento é um espaço de partilha de preocupações 
e busca de soluções. 

Realização de encontros facilitadores do diálogo crítico 
e construtivo entre a Associação de Pais e/ou 
Encarregados de Educação e a Direção do 
Agrupamento. 

Atas das reuniões. 

Realização de reuniões de Professores Titulares de 
Turma, Diretores de turma com Pais e/ou Encarregados 
de Educação. 

Realização de reuniões de Professores Titulares de 
turma com os Pais e/ou Encarregados de Educação e 
professores das AEC. 

Realização de reuniões de Professores de Educação 
Especial / Psicóloga do SPO com os Pais e/ou 
Encarregados de Educação. 

Participação dos representantes dos Pais e/ou 
Encarregados de Educação nos Conselhos de Turma. 

Q2) Planear e desenvolver atividades abertas à 
participação e colaboração dos Pais e/ou Encarregados 
de Educação para que estes sintam que o Agrupamento 
é um espaço de enriquecimento e de expressão das 
potencialidades dos seus educandos.  

Participação em conferências/debates sobre diversos 
temas. 

Níveis de adesão dos encarregados de encarregados de 
educação envolvidos nas ações e/ou atividades 
desenvolvidas. 

Aplicação dos instrumentos de monitorização das 
atividades desenvolvidas. 

Participação no “Dia do Agrupamento”. 

Participação e colaboração nas atividades 
desenvolvidas pela comunidade escolar. 

Participação / dinamização de atividades integradas no 
Plano anual de atividades.  

Participação / dinamização de atividades desenvolvidas 
em conjunto com a BE e no âmbito do PNL e PNC. 

Participação dos Pais e/ou Encarregados de Educação 
nas ações de formação promovidas pelo Agrupamento. 
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Prioridade  R - Promover e valorizar o papel da escola  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
R1) Divulgar as prioridades e objetivos estratégicos 
subjacentes ao projeto educativo do Agrupamento. Disponibilização, na página Web do agrupamento dos 

documentos estruturantes. 

Verificação das visitas à página WEB do Agrupamento. 
N.º de encarregados de educação envolvidos nas ações 
dinamizadas. 
Monitorização das ações implementadas, de 
instrumentos de auscultação utilizados e grau de 
participação. 

R2) Divulgar os documentos orientadores do 
Agrupamento. 

R3) Promover iniciativas enquadradas na receção aos 
novos alunos e respetivos Encarregados de Educação. 

Realização de uma reunião geral. 

Realização de uma reunião da Direção do Agrupamento 

com os Pais e/ou Encarregados de Educação das 

crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1.º CEB. 

Receção às crianças da Educação Pré-escolar e aos 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e respetivos Pais 

e/ou Encarregados de educação nos diferentes 

estabelecimentos de ensino. 

Receção aos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos pelos Diretores 

de Turma. 

Realização de uma reunião da Direção do Agrupamento 

com os Pais e/ou Encarregados de Educação dos alunos 

dos 2.º e 3.º ciclos. 

Realização de reuniões com os Encarregados de 

Educação de acordo com o nível de ensino. 

Acolhimento, no “dia do agrupamento”, aos alunos do 

1.º ciclo do ensino básico, pelos alunos do 9.º ano de 

escolaridade, visitando as diversas atividades e 

espaços facilitando a sua futura integração. 

R4) Promover e manter um clima de boa conduta 
cívica. 

Criação de espaços adequados a momentos de convívio 
e bem-estar. 

R5) Implementar eventos de cariz cultural, desportivo 
e promoção da diversidade de culturas. 

Utilização das BE enquanto espaço de formação 
pessoal. Realização do “Dia do Agrupamento”, Semana 
da Leitura, Ciclos de Cinema, Clubes e Celebração de 
datas comemorativas. 

R6) Apoiar concursos, olimpíadas, campeonatos e 
visitas de estudo e outras iniciativas de cariz 
institucional. 

Concretização de todas as atividades propostas no PAA. 

Avaliação das atividades do PAA. 

R7) Criar o “Dia do Diploma” e o “ Quadro de 
Excelência”. 

Atribuição de diplomas aos alunos em final de ciclo. 
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Prioridade  S - Otimizar a comunicação dentro do Agrupamento e entre este e a comunidade  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   

S1) Agilizar mecanismos de processamento e divulgação 
da informação. 

Utilização da rede de e-mails pessoais. 

Consolidação do uso das plataformas e grau de 
utilização. 

Otimização dos recursos informáticos do agrupamento. 

Manutenção da página WEB do Agrupamento. 

Manutenção do blog das Bibliotecas Escolares: 
“Biblioteca do João”. 

S2) PNPSE – Medida “E” - Planificar e agir de forma 
colaborativa para melhorar as aprendizagens. 

Implementação do trabalho colaborativo como uma 
prática corrente em todos os departamentos do 
Agrupamento. 

Melhoria da gestão curricular e da qualidade das 
aprendizagens. 

Contribuição para a melhoria das práticas letivas. 

Uma reunião mensal entre os professores que lecionam 

a mesma disciplina do mesmo ano. 

Uma reunião trimestral entre os professores que 
lecionam a mesma disciplina do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico. 
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Prioridade  T - Reforçar as parcerias com a comunidade local  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   

T1) Celebrar protocolos e parcerias com diferentes 
instituições e serviços como forma de desenvolver a 
ligação escola-comunidade, procurando potenciar 
recursos mútuos. 

Manutenção de protocolos de colaboração com a 
Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Juntas de 
Freguesia do Concelho, Conservatório de Caldas da 
Rainha, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional 
Republicana, Estabelecimento Prisional de Caldas da 
Rainha, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 
Proteção Civil, Centro Hospitalar do Oeste, Centros de 
Saúde, Instituto Português da Juventude, Biblioteca 
Municipal, Museus da cidade, Cruz Vermelha 
Portuguesa, Centro de Formação de Associação de 
Escolas do Oeste, Centro de Emprego de Caldas da 
Rainha, RESIOESTE, AIRO, Centro de Recursos para a 
Inclusão/CERCINA, Sociedade de Instrução e Recreio - 
Pimpões, Escola de Sargentos do Exército, Cenfim, 
Cencal, Santa Casa da Misericórdia das Caldas da 
Rainha, Empresas que disponibilizam atividades de 
prática simulada, para os alunos do Curso Vocacional 
e/ou Percursos Curriculares Alternativos. Associações 
desportivas locais. 

Diversidade de parcerias por setor e resultados dessa 
cooperação. 
Número de projetos e ações. 

T2) Dinamizar e participar nas reuniões de equipas do 
Centro de Recursos para a Inclusão, NIASM (Núcleo de 
Intervenção em Saúde Mental) e ETCJ (equipa 
transdisciplinar de crianças e jovens).  

Participação em reuniões de equipa dos docentes de 
Educação Especial / Educadoras de Intervenção 
Precoce e Psicóloga do SPO para estudo de casos e 
definição de intervenções adequadas. 

T3) Incrementar a participação em projetos nacionais e 
internacionais. 

Rede de Bibliotecas Escolares, PNL, PNC, CRI, Educação 
para a saúde, Eco-escolas, Rede de Clubes Europeus, e-
Twinning e Assembleia da República. 

T4) Criar ofertas de formação ajustadas às 
necessidades dos alunos. 

Manutenção e criação de Cursos Vocacionais e/ou 
Percursos Curriculares Alternativos. 

Criação de ofertas diversificadas (EFA, PFOL e UFCD). 
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d) Vertente Formação do Pessoal Docente e Não Docente 

 

 
 
 

Prioridade  U- Desenvolver o processo de formação, melhorando a qualidade de desempenho profissional  
   
Estratégia / Planos de Ação Metas Indicador / Critérios de análise 
   
U1) Implementar o domínio das lideranças no 
Agrupamento enquanto organização. O compromisso da 
Liderança é condição sine que non de uma efetiva 
gestão da qualidade  

Incrementação de valores e orientação da comunidade 
para obtenção de resultados no Agrupamento, 
adotando, a liderança, um modelo de excelência para 
as decisões que tomar. 

Número de ações realizadas. 

Avaliação do impacto da formação na melhoria da 
aprendizagem. 

Relatório anual da formação e atividades. 

U2) Promover o desenvolvimento curricular, 
nomeadamente nos domínios das metodologias de 
ensino e aprendizagem, gestão do curricular, metas, 
etc. 

Criação da secção de formação e monotorização como 
secção da comissão pedagógica do CFAE. 

Participação na definição das linhas orientadoras e das 
prioridades para a elaboração dos planos de formação e 
atividades do CFAE 

U3) Articular a oferta interna com a externa 
proveniente do CFAE Centro Oeste e outras entidades 
creditadas. Criação da secção de formação e monotorização do 

Conselho Pedagógico, responsável pela elaboração do 
Plano de Formação do Agrupamento. U4) Disponibilizar formação ao pessoal docente e não 

docente, implementando um plano de formação no 
Agrupamento. 

U5) Realizar sessões de trabalho internas para 
operacionalização dos serviços. 

Formação nas valências do Programa “JPM & Abreu, 
Lda.”. 

Formação em noções básicas de “Word” e “Excel”. 
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VIII. Com quem contamos 
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IX. Como nos avaliamos 

O Projeto Educativo do Agrupamento é um documento de planificação a longo prazo 

que é operacionalizado por outros documentos: Plano Anual de Atividades, 

Lançamento do Ano Letivo, Matrizes Curriculares, Critérios de Avaliação - Educação 

Pré-escolar e 1.º CEB e Matrizes Curriculares, Critérios Avaliação e Ocupação Plena 

Tempos Escolares - 2.º e 3.º CEB, Planos de grupo e Turma e Regulamento Interno. 

A avaliação do projeto educativo far-se-á, permanentemente, através de 

instrumentos que garantam a qualidade da proposta educativa bem como a melhoria 

contínua das escolas do Agrupamento. 

Com a criação do observatório de qualidade, será realizada uma autoavaliação no 

sentido de refletir os pontos fracos e fortes do Agrupamento. Neste sentido, serão 

construídos questionários e outros instrumentos, que deverão ser aplicados a todos os 

intervenientes do processo educativo. 

Dos resultados desta avaliação apresentar-se-á ao Conselho Pedagógico um relatório 

anual, que será posteriormente analisado pelo Conselho Geral. 

Com base neste processo de autoavaliação e na avaliação externa, serão apresentados 

planos de melhoria que darão lugar, se necessário, à reformulação deste Projeto. 

 

X. Conclusão 

Faz parte integrante do Projeto Educativo como anexo o documento “Lançamento do 

Ano Letivo 2016/2017” onde se definem algumas regras e princípios comuns, visando 

garantir equidade e transparência na afetação de recursos, tendo presente que a 

organização do ano letivo é indissociável das medidas que o Agrupamento possa 

contemplar no seu plano de ação estratégica com vista à melhoria das aprendizagens 

dos alunos. 

A análise, retificação e aprovação, por unanimidade, do presente documento, foram 

concluídas na reunião do Conselho Pedagógico n.º 3, realizada a 31 de outubro de 2016. 

 

Agrupamento de Escolas D. João II, Caldas da Rainha 
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