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INTRODUÇÃO
O nosso Projeto Educativo é a expressão da identidade e autonomia da Escola e apresenta-se como um polo agregador da Comunidade Educativa.
É um documento essencial da política interna do nosso Agrupamento, cujas principais finalidades são definir as linhas orientadoras da atividade
educativa, clarificar o plano de ação, que se materializa no Plano Anual de Atividades e no Plano de Ação Estratégica que se pretende desenvolver,
com vista à melhoria da qualidade do serviço, promovendo o desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos.
Neste sentido, o conceito de que a Educação e a Formação se fazem ao longo da vida está no cerne das nossas preocupações, tendo em conta que
este conceito só pode ser entendido como uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões, da sua capacidade de discernir e
agir e fazer opções em liberdade.
Procuramos sempre que a Escola se torne ainda melhor para os nossos alunos.
Nessa direção de análise, é essencial fazer do currículo um instrumento, um processo que ajuda a passar do CONHECIMENTO PARA A AÇÃO, DA
PEDAGOGIA DE TRANSMISSÃO PARA A PEDAGOGIA DE PRODUÇÃO, onde os alunos possam demonstrar conhecimentos e capacidades em outras e
de várias maneiras e em outras e em vários contextos.
A nossa intencionalidade é promover uma Educação em que todos Aprendam com Qualidade. Uma Educação em que se Aprende a Pensar. Uma
Educação crítica, que problematiza, associada à transformação e à melhoria da sociedade e da vida.
Deste modo, o Projeto Educativo surge como o instrumento que visa possibilitar a definição e a formulação das ações que vão fazer do nosso
Agrupamento o espaço organizacional onde se assumem compromissos e vencem desafios educativos, na procura de (novos) fatores de inovação, de
orientação e condução das mudanças transformadoras da ação educativa, bem como elemento estruturante do planeamento e de concretização.
Este documento pretende assumir, imperativamente, a necessidade de ordenar toda a prática educativa e expressar uma dinâmica coletiva de
reflexão, em função da qual se estabeleceu um conjunto de compromissos, muitos dos quais se encontram presentes no programa de ação a que se
propõe este projeto.
Delinear um Projeto Educativo é traçar uma rota, é saber por e para onde se caminha, envolvendo toda a Comunidade Educativa.
É neste documento que podemos encontrar uma constelação de ações orientadas para a realização de determinados objetivos que nos permitirá
construir o caminho para atingir de forma consciente as metas a que nos propomos.
O seu desenho aqui traçado é o plano escrito que orientará a ação, um documento registado no presente a pensar no futuro.
O desafio que se coloca neste triénio é o de olhar para o futuro e o de continuar a criar ambientes saudáveis, felizes e de aprendizagens significativas,
concretizando expetativas de sucesso com a participação proativa de todos.
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1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
1.1 CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO GERAL
1.1.1 DIMENSÃO DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem uma população escolar de 862 crianças e jovens, das quais 221 pertencem à educação pré-escolar, 340
ao 1º ciclo do ensino básico, 121 ao 2º ciclo, 180 ao 3º ciclo.
É constituído por 2 estabelecimentos de educação que integram o jardim de infância e a escola do 1º ciclo, 4 estabelecimentos de educação préescolar, 3 estabelecimentos de educação do 1º ciclo do ensino básico, 1 Centro Escolar e por 1 Escola Básica Integrada do 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino
básico que funciona como a Escola-Sede do Agrupamento, distribuídos pelas seguintes 4 freguesias/união de freguesias:
FREGUESIA DA BIDOEIRA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
COLMEIAS E MEMÓRIA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA BOA
VISTA E DE SANTA EUFÉMIA

Jardim de Infância de Colmeias
Escola Básica do 1º Ciclo de Agodim +
Jardim de Infância de Agodim

Centro Escolar da Bidoeira
(com Jardim de Infância e Escola do 1º
Escola Básica do 1º Ciclo da Bouça +
Ciclo)
Jardim de Infância da Bouça

Escola Básica Integrada de Colmeias

FREGUESIA DE MILAGRES
Jardim Infância Mata dos Milagres

Jardim de Infância da Boa Vista

Jardim de Infância dos Milagres

Escola Básica do 1º Ciclo da Boa Vista

Escola Básica do 1º Ciclo Mata dos
Milagres

(Machados)

Escola Básica do 1º Ciclo dos Milagres
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1.1.1.1 Pessoal Docente
O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem 89 docentes distribuídos do seguinte modo:
Níveis de ensino
QND
QZP
Pré-Escolar
11
0
1ºCEB
23
1
2º CEB
13
0
3ºCEB
14
5
Educação Especial
6
2
Total
67
8

Contratados
1
3
2
8
0
14

O corpo docente pertence maioritariamente ao quadro do agrupamento, sendo, na sua totalidade, profissionalizado, com elevado nível de
estabilidade e ajustado às necessidades do agrupamento.
Relativamente à composição dos departamentos curriculares, os 89 docentes do Agrupamento encontram-se distribuídos do seguinte modo:

Departamento Curricular
Educação Pré-Escolar
1º Ciclo
Ciências Sociais e Humanas
Expressões
Línguas
Matemática e Ciências
Experimentais
Educação Especial

Grupos de recrutamento
100
110
200|290|400|420
240|250|260|600|620
220|300|320|330

Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº Total
Docentes
Docentes
Docentes Docentes Docentes
de
Pré
Grupo 910
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo
docentes
Escolar
(Ed.Especial)
12
12
27
27
3
4
0
7
4
4
0
8
4
10
0
14

230|500|510|520|550

4

9

0

13

27

8
8

8
89

910
TOTAIS

12

27

15
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1.1.1.2 Pessoal Não Docente
O pessoal não docente do Agrupamento, num total de 41 funcionários e 1 Técnico Superior Especializado (Psicólogo), encontra-se distribuído do
seguinte modo:
Assistentes Operacionais (AO)
Outras situações

Pré-escolar
1ºCEB
Escola sede
Total

Total

Total

Quadro do Ministério da Educação

Quadro da Autarquia

(Contratualização temporária a
recibos verdes por empresa que
presta serviços à Autarquia)

0
0
0
0

11
11
14
36

0
0
3
3

11
11
17
39

0

Assistentes Técnicos (AT)
5

0

5

1

Técnicos Superiores (TS)
0

0

1

Total

1.1.1.3 Outros Técnicos
No âmbito do seu Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, o Agrupamento dispõe de três Técnicos Superiores (uma Mediadora
Social – 35 horas semanais e duas Terapeutas da Fala – 18 horas semanais, cada), durante a vigência do Plano 21|23 Escola+, Plano de Recuperação
de Aprendizagens], promovido pelo Ministério da Educação.
O Agrupamento mantém a parceria com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e a parceria com a Câmara Municipal de Leiria no âmbito do
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE).
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CRI-CERCILEI
Exercem funções no nosso Agrupamento quatro técnicas do CRI-CERCILEI – duas Psicólogas, uma Terapeuta Ocupacional e uma Terapeuta da Fala.
PIICIE – Câmara Municipal
No âmbito do PIICIE, o nosso agrupamento dispõe de 4 técnicos: uma nutricionista; uma mediadora; uma psicóloga e uma terapeuta da fala. O
apoio prestado incide exclusivamente na educação pré-escolar (crianças com 5 anos) e 1º e 2º anos de escolaridade.

1.1.1.4 Oferta Educativa
O Agrupamento de Escolas de Colmeias oferece a Educação Pré-Escolar e o Ensino Básico - turmas do 1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º ano de escolaridade),
turmas do 2º Ciclo (5º e 6º ano de escolaridade) e turmas do 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano de escolaridade).
Nos vários níveis e ciclos de ensino/educação do agrupamento, os horários dos alunos e docentes, bem como a distribuição de serviço docente, são
elaborados atendendo a critérios pedagógicos que visam proporcionar um ensino/educação de qualidade. Nos níveis com polidocência, procura-se
fazer uma distribuição equilibrada das disciplinas ou áreas disciplinares pelos tempos letivos do horário semanal, de modo a evitar quer o cansaço,
quer a dispersão dos alunos. O trabalho é dividido entre o período da manhã e o da tarde, por forma a deixar espaços físicos disponíveis para
atividades extracurriculares e a haver maior equilíbrio no tempo de trabalho. Os alunos com provas finais têm ainda períodos livres para poderem
organizar o seu tempo de estudo.
De modo a desenvolver nos jovens determinadas competências mais abrangentes, a escola sede do agrupamento oferece vários clubes e projetos,
nos quais todos os alunos podem participar, visando o seu enriquecimento cultural, científico, social e físico.
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1.2 A ANÁLISE ORGANIZACIONAL (SWOT)
1.2.1 AMBIENTE INTERNO
PONTOS FORTES
 Prática sistemática e continuada de trabalho colaborativo por parte do corpo
docente.
 Pessoal não docente disponível e cooperante em dar respostas aos desafios do
Projeto Educativo.
 Articulação entre os diferentes níveis de educação e ciclos de ensino e a gestão do
currículo nas diversas atividades/projetos do Agrupamento.
 Incentivo à responsabilização e promoção do pensamento reflexivo, crítico e
criativo desde a educação pré-escolar, de forma a promover uma mudança de
comportamentos nos futuros cidadãos, na família e na sociedade.
 Taxas de sucesso escolar nos 1º, 2º e 3º Ciclos já elevadas que importa sustentar.
 Inexistência de abandono escolar.
 Dinamismo na conceção, organização e implementação de projetos e atividades
variadas, em articulação com as diversas estruturas educativas, que integram e
configuram um Plano de Atividades do Agrupamento que reflete uma pluralidade
de atividades e projetos estruturantes, os quais revelam que o Agrupamento de
Escolas continua a ser um agrupamento dinâmico e aberto à inovação. Neste
contexto, o Plano Anual de Atividades constitui-se, assim e uma vez mais, como um
instrumento de afirmação e aprofundamento da autonomia do Agrupamento.
 Acompanhamento, monitorização e supervisão do processo educativo por parte das
estruturas educativas e órgãos de gestão.
 Encarregados de Educação colaborantes no quadro da Associação de
Pais/Encarregados de Educação que os representa e nos órgãos e estruturas em que
têm assento.
 Equipas de trabalho multidisciplinares, proativas e empenhadas.
 Bom clima de trabalho.
 Boa capacidade de comunicação interna e externa.
 Envolvimento dos conselhos de turma na planificação e cumprimento das
atividades.
 Desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular promotoras de

PONTOS FRACOS

 Diminuição da população escolar com repercussão na organização, nas estruturas e
nos estabelecimentos escolares do Agrupamento e consequente tendência para a
diminuição do número de turmas no Agrupamento relativamente aos anos letivos
em que o presente Projeto Educativo vai vigorar.
 Aumento do número de alunos com comportamentos menos adequados no
Agrupamento, com necessidade de intervenções diferenciadas.
 Dificuldades no cumprimento das exigentes metas de sucesso escolar constantes no
Projetos Educativo e no Plano de Ação Estratégica do Agrupamento, dada a elevada
taxa de sucesso escolar já obtida.
 Insuficiência de recursos humanos e materiais para um desenvolvimento
individualizado do currículo.
 Degradação e desatualização do parque escolar, ao nível das estruturas físicas e
equipamentos/materiais escolares e tecnológicos na escola sede do Agrupamento.
 Insuficiência de recursos financeiros, materiais e humanos para o nosso
Agrupamento, face às suas valências e à população escolar cada vez mais
heterogénea.
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PONTOS FORTES
















PONTOS FRACOS

aprendizagens diversas e de competências sociais, emocionais e cívicas.
Entusiasmo, cooperação e envolvimento da comunidade nas atividades propostas.
Resultados meritórios obtidos em alguns programas/concursos/projetos em que o
Agrupamento participou e/ou foi representado.
Forte dinâmica e criatividade da equipa da Biblioteca da Escola sede, tendo
cooperado em atividades de articulação e flexibilidade curricular; promovido
passatempos, exposições e diversos desafios à comunidade nos meses temáticos;
apoiado a implementação/desenvolvimento do Programa de Mentoria.
Potencial do projeto aLer+ para a promoção e incentivo de hábitos de leitura e do
gosto pelas artes, incutidos nos mais novos.
Desenvolvimento das atividades do projeto do Desporto Escolar: Boccia, Patinagem,
Futsal e Badminton, face às contingências vigentes com enfoque para a postura
correta demonstrada pelos participantes e a promoção do gosto pela prática
desportiva.
Promoção de aprendizagens variadas através de momentos lúdico-educativos e de
atividades propiciadoras da inclusão e integração social numa abordagem whole
school e de interdisciplinaridade e transversalidade da educação para a saúde e
sexual em meio escolar pela equipa da Promoção e Educação para a Saúde.
Articulação vertical do projeto Eco Escolas através da realização de atividades
interciclos e a sensibilização para a mudança de comportamentos em prol do
Ambiente.
Impacto muito positivo das ações/atividades desenvolvidas no âmbito dos Projetos
Educação para a Saúde.
Boa rede de parcerias/ protocolos estabelecidos entre o Agrupamento e entidades
diversas da comunidade.
Prática de autorregulação e melhoria contínua.
Continuação do desenvolvimento de uma forte ligação do Agrupamento à
comunidade e ao meio, como matriz identitária do Agrupamento, articulando
iniciativas e otimizando resultados em prol de uma educação com qualidade e
consistência da nossa população escolar.
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1.2.2 AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES
 O meio e a comunidade revelam laços importantes de proximidade com o nosso
Agrupamento. Os representantes institucionais (Ministério da Educação e
Autarquia) em conjunto com entidades sociais, económicas e culturais locais, não
esquecendo a Associação de Pais que tem demonstrado ser assertiva, dinâmica e
empreendedora, continuaram sempre que necessário a ajudar a suprir lacunas na
nossa unidade organizacional, contribuindo para uma gestão de recursos humanos,
técnicos, físicos, materiais e financeiros adequados às necessidades, nas margens de
autonomia que a legislação em vigor concede ao Agrupamento.
 O Projeto Educativo Municipal (PEM) continuará a constituir-se como uma
oportunidade de âmbito concelhio que pretende contribuir para a qualidade da
educação e formação ao longo da vida, valorizando a inclusão, a cooperação, a
criatividade e o empreendedorismo, promovendo o desenvolvimento do concelho
de Leiria. A articulação das estratégias do nosso Projeto Educativo com o PEM irá,
certamente, enriquecer o nosso projeto pedagógico.
 O Programa de Promoção do Sucesso Escolar deverá constituir-se como uma maisvalia na consecução do nosso Plano de Ação Estratégica, no compromisso
estabelecido entre o nosso Agrupamento, a comunidade educativa e o Ministério
da Educação, de forma a cumprir os desígnios Europeus.
 A consolidação e desenvolvimento da autonomia e flexibilidade curricular poderão
abrir mais perspetivas para outras formas dinâmicas e inovadoras no
desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem adequado à diversidade da
população escolar.
 Os projetos promovidos por entidades exteriores à Escola no âmbito da saúde, da
ecologia e preservação do meio ambiente e do património, do desporto, entre
outros, poderão continuar a articular-se com o trabalho desenvolvido no
Agrupamento, criando novas oportunidades e diferentes perspetivas na
organização curricular, ainda que devidamente ajustados à atual realidade nacional
relacionada com a situação de pandemia COVID-19.
 Redução do número de ocorrências de foro comportamental e disciplinar, dando a
conhecer, e responsabilizando os alunos para os seus direitos e deveres cívicos no
cumprimento das normas dispostas no Regulamento Interno do Agrupamento e no
Estatuto do Aluno, recorrendo à forma expositiva, no início do ano letivo e em
contexto de aula (DT3) a combinar com cada DT, especialmente das turmas já
referenciadas.

AMEAÇAS
 Durante a suspensão das atividades letivas e não letivas, pese todo o esforço,
empenho, capacidade e competência que o nosso Agrupamento e os nossos
docentes demonstraram na organização e implementação dos processos inerentes
ao Ensino a Distância, a verdade é que não estávamos todos preparados para esta
nova e inesperada forma de interação pedagógica. Esta situação imprevista
acarretou um volume substancial de trabalho nas tarefas dos docentes para que os
alunos pudessem manter rotinas de trabalho diárias durante a suspensão das
atividades letivas, recorrendo aos meios tecnológicos para comunicação a distância.
 Verificou-se alguma acentuação de assimetrias e de constrangimentos (alunos e
professores) por menor conhecimento e prática no uso de dispositivos e
ferramentas e/ou não acesso à Internet ou meios informáticos. O trabalho
pedagógico no Ensino a Distância via plataformas unificadas de comunicação nem
sempre cumpriu a sua finalidade primeira, porque não chegou a todos. A educação
inclusiva assim ficou algo comprometida.
 Articulação por bolhas e/ou grupos restritos, impedindo uma maior articulação
horizontal e vertical, atendendo ao cumprimento do Plano de Contingência COVID19, devido à pandemia.
 Pouca disponibilidade dos alunos para desenvolverem atividades extracurriculares.
 Pouca disponibilidade/envolvimento das famílias nas atividades e dificuldades no
transporte adequado das crianças.
 O orçamento que foi distribuído ao nosso Agrupamento continua a não se
compaginar com a constante necessidade de modernização e atualização dos
recursos materiais necessários à formação das crianças e dos jovens.
 Dificuldades de meios tecnológicos (computador ou telemóvel) para desenvolver
algumas atividades.
 Existência de equipamentos informáticos da escola bastante antigos e a atingir o
ponto de rutura.
 Resistência na alteração de comportamentos, que se verificou em algumas
situações, a saber: falta de cuidado na manutenção da limpeza das salas de aula e a
utilização incorreta dos ecopontos, por docentes e não docentes; falta de cuidado
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 Promoção da intervenção precoce para a prevenção/ redução de comportamentos
de risco/desajustados, incentivando o corpo docente e não docente a participar em
ações de formação, práticas e métodos pedagógicos vocacionados para a qualidade
educativa e, que lhes permitam desenvolver ferramentas que reduzam os
comportamentos desajustados dentro e fora das aulas.
 Maior responsabilização e envolvimento dos alunos na organização e
desenvolvimento das atividades propostas.
 Envolvimento dos alunos numa consciência coletiva de conservação, de bem-estar e
de segurança das instalações escolares, bem como dos espaços verdes, e de
cidadania através de um trabalho colaborativo, onde sejam delineadas estratégias
com vista à melhoria de atitudes e comportamentos dos alunos, através da
dinamização de palestras e do convite à participação ativa por parte dos alunos da
Associação de Estudantes da Escola.
 Maior colaboração das famílias e possibilidade de integração de representantes dos
encarregados de educação na dinamização de algumas atividades.
 Promoção de um maior envolvimento dos pais/encarregados de educação no que
diz respeito ao acompanhamento que devem fazer aos seus educandos.
 Continuidade no investimento de uma adequada articulação entre a gestão do
currículo, as estruturas de orientação educativa e os coordenadores dos vários
projetos e/ou clubes, promovendo um maior envolvimento de todos os
intervenientes e maior contacto com a realidade e especificidades locais.
 Planificação conjunta de atividades temáticas.
 O dinamismo da Equipa da Biblioteca da Escola sede, do Projeto aLer+ e do Projeto
Plano Nacional da Leitura (PNL) como promotor da articulação vertical em prol da
capacitação leitora.
 Criação do gabinete de informação e apoio ao aluno (GAD), no âmbito da educação
para a saúde e educação sexual, em articulação com a equipa de saúde escolar,
coordenadora do Mindfulness, SPO e Mediação Social (GAAME).
 Promoção de momentos pontuais de pausa letiva para técnicas de relaxamento/
descontração (em articulação com o projeto Mente Natura (Mindfulness).
 Contratação de docentes ou investimento na formação de docentes do
Agrupamento a nível de Educação Mindfulness (alargar a equipa do Projeto de
Educação Mindfulness a outros elementos com formação específica nesta área de
desenvolvimento).
 Melhoria do desempenho dos equipamentos informáticos disponíveis.
 Divulgação explícita das atividades realizadas junto da comunidade educativa.

na manutenção da limpeza do exterior da escola pelos alunos.
 Falta de um espaço polivalente para desenvolvimento de algumas atividades e/ou
de um espaço próprio para a realização de algumas iniciativas tais como sessões de
relaxamento/palestras.
 O conceito de “aprendizagem ao longo da vida” continua a obrigar todos os
profissionais a fazerem um esforço de atualização permanente para a obtenção das
qualificações e dos conhecimentos necessários para enfrentarem com sucesso o
mundo do trabalho, sacrificando os tempos livres de socialização com as famílias.

 A desestruturação/reorganização das famílias, a falta de tempo/condições para
acompanhar devidamente as crianças e os jovens na família, conduzem a algumas
disrupções no desenvolvimento emotivo, comportamental e socioafetivo de muitas
crianças e jovens, mais acentuadas por consequência dos efeitos da situação de
pandemia COVID 19.
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2. O NOSSO LEMA
Cada vez mais se afigura ser fundamental oferecer às crianças e aos alunos os instrumentos adequados (textos, atividades, jogos, entre tantos outros)
à exploração do seu espírito curioso, crítico/interrogativo, criativo e interventivo face ao mundo envolvente. É indispensável favorecer, também, o
desenvolvimento de “habilidades” cognitivas e intelectuais, como a análise concetual, a interpretação e argumentação, mas ainda atitudes e hábitos,
tais como a capacidade de autocorreção, de escutar, de prestar atenção e de entender o outro, de pedir e dar razões para as ideias defendidas.
Para que tal aconteça, a sala de aula deve transformar-se numa comunidade dialógica/socrática de investigação, onde as crianças e os alunos não são
tábuas rasas de conhecimentos mas, seres potencialmente capazes de pensar por si mesmos, a fim de poderem renovar, criativamente, a sociedade
em que vivem.
O nosso lema é, pois, “No presente a pensar no futuro”.
As ideias-chave em torno do mesmo e que sustentam o nosso Projeto Educativo são:

Compromisso
Ousadia
Labor
Mérito
Engenho
Inclusão
Autonomia
Sucesso
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

Pretendemos um agrupamento de escolas humano e solidário, baseado em valores, onde as regras de convívio social são
respeitadas. Um agrupamento de escolas onde o esforço é valorizado e o trabalho é o meio de alcançar o sucesso. Um agrupamento
de escolas que respeite as diferenças, promova a igualdade de oportunidades e de condições quer para o ingresso na vida ativa, quer
para o prosseguimento de estudos. Um agrupamento de escolas que, por um lado, viabiliza a apropriação de saberes tecnológicos e
profissionais e, por outro, favorece a aquisição de sólidas bases científicas. Um agrupamento de escolas que apoia os professores e
funcionários no seu esforço de atualização permanente.

VISÃO

O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem a ambição de continuar a ser reconhecido como uma instituição de referência e de
excelência, pela qualidade ao nível do ensino e da formação, pelo desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, pela
qualidade na formação de cidadãos responsáveis e empreendedores.

VALORES

QUALIDADE E INOVAÇÃO NA AÇÃO EDUCATIVA - Consideramos ser um desafio para “conquistar” o futuro.
EXCELÊNCIA: Valorizamos os nossos alunos através da prestação de um serviço educativo baseado em parâmetros de exigência,
rigor, disponibilidade, imparcialidade, qualidade e Excelência.
PARTICIPAÇÃO: Promovemos a cooperação e o trabalho em equipa, onde todos contribuem para o êxito das nossas atividades e são
parte integrante nos órgãos de decisão.
TRANSPARÊNCIA: Desenvolvemos uma comunicação transparente, aberta e honesta, onde as novas tecnologias visam conferir
maior eficácia ao nível da circulação de informação interna e externa e como mecanismo de prestação de contas.
CRIATIVIDADE: Valorizamos e reconhecemos a criatividade e inovação individual.
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Desenvolvimento da Autonomia da Escola

Administração das Escolas

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo educativo, de modo adequado às caraterísticas específicas dos
vários níveis de educação e de ensino.
Primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa.
Representatividade dos órgãos de administração e gestão da escola, garantida pela eleição democrática de representantes da comunidade
educativa.
Responsabilização do Estado e dos diversos intervenientes no processo educativo.
Estabilidade e eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de mecanismos de comunicação e informação.
Transparência dos atos de administração e gestão.
A integração comunitária, através da qual a escola se insere numa realidade concreta, com caraterísticas e recursos específicos.
A iniciativa dos membros da comunidade educativa, na dupla perspetiva de satisfação dos objetivos do sistema educativo e da realidade
social e cultural em que cada escola se insere.
A diversidade e a flexibilidade de soluções suscetíveis de legitimarem opções organizativas diferenciadas em função do grau de
desenvolvimento das realidades escolares.
O gradualismo no processo de transferência de competências da administração educativa para a escola.
A qualidade do serviço público de educação prestado.
A sustentabilidade dos processos de desenvolvimento da autonomia da escola, elaboração de regimentos dos vários órgãos e estruturas do
Agrupamento.
A equidade e inclusão, visando a concretização de uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso e nas condições de sucesso para
todos, no respeito pela individualidade de cada um.
Estabelecimento de parcerias com estruturas do poder autárquico, entidades e instituições ligadas à educação, emprego e saúde.
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5. PRIORIDADES EDUCATIVAS / EIXOS DE INTERVENÇÃO
Para cumprimento da sua missão, concretização do ideal exequível em que assenta a sua visão, consecução das prioridades educativas / eixos de
intervenção do seu Projeto Educativo e fazer face às áreas de melhoria identificadas ao nível dos processos e dos resultados, o Agrupamento de
Escolas de Colmeias definiu que o desenvolvimento da sua ação, quer no plano organizacional, quer no plano pedagógico, será orientada tendo por
base o quadro de referência da Avaliação Externa das Escolas da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, com algumas adaptações ao contexto do
Agrupamento. Assim, configuraram-se os seguintes quatro parâmetros chave e doze campos de análise, a saber:
1. RESULTADOS
Resultados académicos
Resultados sociais
Reconhecimento da comunidade
2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos
Oferta educativa e gestão curricular
Ensino / Aprendizagem / Avaliação
Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva
3. LIDERANÇA E GESTÃO
Visão estratégica
Liderança
Gestão
4. AUTOAVALIAÇÃO
Desenvolvimento
Consistência e impacto
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Para cada um dos quatro parâmetros chave e dos doze campos de análise, configuraram-se quatro eixos de intervenção:
DOMÍNIO

DIMENSÃO

EIXOS DE INTERVENÇÃO

Resultados académicos
RESULTADOS

Resultados sociais

EIXO A

SUCESSO EDUCATIVO

Reconhecimento da comunidade
Desenvolvimento pessoal e bem-estar das
crianças e dos alunos
Oferta educativa e gestão curricular
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

EIXO B

PRÁTICA PEDAGÓGICA

EIXO C

QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO

EIXO D

IMPACTO NA COMUNIDADE

Ensino / Aprendizagem / Avaliação
Planificação e acompanhamento
práticas educativa e letiva

das

Visão e estratégia
LIDERANÇA E GESTÃO

Liderança
Gestão

AUTOAVALIAÇÃO

Desenvolvimento
Consistência e impacto
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS
A conceção de um projeto pressupõe, necessariamente, a formulação de objetivos. Do mesmo modo o desenvolvimento de uma ação educativa,
concertada e dirigida, pressupõe a definição de objetivos que lhe imprimam intencionalidade. Neste pressuposto, que se considera basilar, definemse como prioritários nove objetivos estratégicos:
EIXOS DE INTERVENÇÃO

EIXO A

EIXO B

EIXO C

EIXO D

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE.1

Promover a qualidade do sucesso educativo no Agrupamento

OE.2

Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento

OE.3

Reforçar a articulação no agrupamento e a promoção de
práticas pedagógicas inovadoras

OE.4

Melhorar a qualidade do serviço prestado

OE.5

Consolidar os princípios orientadores da organização

OE.6

Melhorar a qualidade da participação e integração dos
Encarregados de Educação na vida escolar do Agrupamento

OE.7

Gerir os recursos docentes e não docentes do Agrupamento

OE.8

Melhorar a imagem institucional do Agrupamento e a
comunicação interna e externa

OE.9

Consolidar a qualidade do serviço prestado

SUCESSO EDUCATIVO

PRÁTICA PEDAGÓGICA

QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO NA COMUNIDADE
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Para cada um dos nove objetivos estratégicos, fixaram-se as seguintes metas:
OBJETIVO ESTRATÉGICO

01.Promover a qualidade do
sucesso educativo no
Agrupamento
(Eixo A – Sucesso Educativo)

METAS

INDICADORES

1. No final do ano letivo de 2021/2022 atingir taxas de transição ≥ 98,9% para o 1º
Ciclo; ≥ 95% para o 2º Ciclo e ≥ 98,3% para o 3º Ciclo. Para os anos letivos de
2022/2023 e de 2023/2024, as taxas serão calculadas com base na comparação do
resultado do respetivo ano letivo anterior com a média do ponto de partida (média
dos três últimos anos letivos).

Taxas de transição no 1º, 2º e 3º Ciclos.

2. Ao longo do triénio, manter a taxa de abandono escolar a 0% nos 1º, 2º,3º ciclos.

Taxa de abandono escolar.

3. No final do triénio atingir taxas de sucesso de alunos com medidas seletivas e
adicionais ≥ 90% para o 1º Ciclo, ≥ 80% para o 2º Ciclo e ≥ 75% para o 3º Ciclo.

Taxas de sucesso de alunos com
medidas seletivas e adicionais.

4. Criação e funcionamento de um Gabinete de Apoio à Disciplina (GAD) que
operacionalize uma Estratégia para a Disciplina.

Criação do Gabinete de Apoio à
Disciplina (GAD).
Reduzir as situações de indisciplina até
2023/24, tendo como ponto de partida o
ano de 2021/22.

5. Assegurar uma Assembleia de Turma por período, de modo a promover a
participação ativa dos alunos na vida do Agrupamento e uma reflexão conjunta Nº de assembleias de turma.
sobre cidadania responsável.

02.Promover a qualidade do
sucesso escolar no
Agrupamento

6. Garantir a implementação de um Programa para competências sociais e
emocionais, no âmbito do Plano 21|23 Escola+, Plano de Recuperação de
Aprendizagens, direcionado aos alunos que revelam problemas comportamentais
e/ou que vêm de meios socioculturais mais desfavorecidos.

Programa implementado.
Avaliação do Programa.

1. No final do ano letivo de 2021/2022 atingir um sucesso pleno ≥ 96,2% no 1º
Ciclo; ≥ 73,6% no 2º Ciclo e ≥ 71,1% no 3º Ciclo. Para os anos letivos de
2022/2023 e de 2023/2024, as taxas serão calculadas com base na comparação do
resultado do respetivo ano letivo anterior com a média do ponto de partida (média
dos três últimos anos letivos)

Taxas de sucesso pleno no 1º, 2º e
3ºciclos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

INDICADORES

(Eixo A – Sucesso Educativo)

2. Continuar a aposta da implementação do Apoio Tutorial Específico (ATE).

Taxa de sucesso de alunos que
frequentam o ATE (transição / conclusão
de ano).

3. Operacionalizar o Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC)
com a afetação de Técnicos Superiores (Psicólogos, Mediadores Sociais,
Animadores Socioculturais, Terapeutas da Fala, …), como resposta à necessidade
de se valorizar a ação educativa, tendo em vista o seu efeito mitigador das
desigualdades socioeconómicas e a promoção de oportunidades de mobilidade
social.

Nº de intervenções (PDPSC).

4. Distinguir e premiar os alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos na categoria de Quadro de
Mérito (Quadro de Excelência e de Quadro de Valor), atingindo no final do triénio
uma taxa ≥ 12,5% de alunos do 1º Ciclo (4º ano) e do 2º e 3º Ciclos que integram o
Quadro de Mérito.

Taxa de alunos do 1º Ciclo (4º ano) e do
2º e 3º Ciclos que integram o Quadro de
Mérito.

1. Implementar anualmente, por turma, pelo menos 1 projeto de DAC (Domínios de
Autonomia Curricular).

Nº de atividades experimentais no
âmbito das ciências.

2. Desenvolver, pelo menos, 1 trabalho experimental por turma.
03.Reforçar a articulação no
agrupamento e a promoção
de práticas pedagógicas
inovadoras
(Eixo B – Prática Pedagógica)

04.Melhorar a qualidade do

Nº de projectos DAC implementados

3. Garantir que, anualmente, todos os alunos participam numa ação/atividade de
solidariedade, de apoio à inclusão, de participação democrática, de trabalho
voluntário.

Nº de ações/atividades com avaliação
positiva.
Nº de alunos participantes.
Notícias na imprensa.
Publicações no WebSite e Redes Sociais
do Agrupamento.

4. Criar, até ao final do triénio, o Centro de Apoio à Aprendizagem (CCA).

Centro de Apoio à Aprendizagem (CCA).

1. Garantir que, até ao final do triénio, 30% a 40% dos docentes estão envolvidos
em atividades de intervisão pedagógica, centradas nas práticas de sala de aula.

Nº de docentes envolvidos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

INDICADORES

serviço prestado

2. Operacionalizar, monitorizar e avaliar as medidas a implementar no âmbito do
Plano 21|23 Escola+, Plano de Recuperação de Aprendizagens.

Medidas implementadas com resultados
positivos.

(Eixo B – Prática Pedagógica)

Realização semanal de reuniões de
3. Realizar reuniões semanais de trabalho colaborativo / articulação curricular, articulação disciplinar.
promoção de diferenciação pedagógica entre turmas e partilha de boas práticas.
Partilha de boas práticas.

O5. Consolidar os princípios
orientadores do
Agrupamento
(Eixo C – Qualidade do Serviço
Prestado)

06.Melhorar a qualidade da
participação e integração
dos Encarregados de

4. Realizar duas reuniões anuais de planificação e articulação entre o pré- escolar e o
1º ciclo, e o 1º e o 2º ciclo.

reuniões anuais de planificação e articulação
entre o pré- escolar e o 1º ciclo, e o 1º e o
2º ciclo.

1. Divulgar estrategicamente junto dos vários públicos a Missão, a Visão e os Valores
da escola (Projeto Educativo do Agrupamento).

Expositores, pósteres, informações,
folhetos, desdobráveis, …

2. Manter atualizados e divulgar todos os documentos orientadores do
Agrupamento.

Atualização e divulgação de todos os
documentos orientadores.

3. Operacionalizar o Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento ≥ 90% das
atividades executadas.

Taxa de execução das atividades do
PAA.

4. Continuar a valorizar uma cultura de avaliação formativa, como prática avaliativa
dominante, que privilegia a qualidade da aprendizagem em detrimento da simples
classificação.

Consolidação da implementação do
Projeto MAIA.
Ampliação do reportório de estratégias
e de recursos de ensino-aprendizagemavaliação.
Diversificação dos processos de recolha
de informação.
Envolvimento dos alunos na avaliação
pedagógica.

1. Envolver as Associações de Pais em, pelo menos, 6 atividades anuais realizadas
nas escolas e escola sede do Agrupamento.

Nº de contactos entre as Associações
de Pais e as escolas e a escola sede do
Agrupamento.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

INDICADORES

Educação na vida escolar do
Agrupamento

2. Atingir níveis de participação dos Pais/EE em atividades promovidas pelas escolas
e escola sede ≥ 75%.

Taxa de participação nas atividades
promovidas.

3. Capacitar e envolver as famílias na vida dos seus educandos e da Escola, através da
ação “Família mais perto”, de acordo com o Plano 21|23 Escola+, Plano de
Recuperação de Aprendizagens.

Nº de sessões informativas / encontros.
Nº de participantes (média).
Inquéritos de Satisfação.

1. Proporcionar, progressivamente, a todos os professores do Agrupamento nas áreas
da Inclusão, da Cidadania, da Digitalização, da Autonomia e Flexibilidade Curricular,
da Escola-Família, entre outras, formação nos domínios da Pedagogia, do Currículo,
da Avaliação e da Educação Parental.

Centro de Formação RCA - Rede de
Cooperação e Aprendizagem.
Nº de formações e de formandos.

2. Assegurar formação para o Pessoal Técnico e Operacional do Agrupamento.

Garantir que 25% do Pessoal Não
Docente
frequentem
ações
de
formação.

3. Promover uma reflexão/atividade de autoavaliação junto dos Assistentes
Operacionais e Assistentes Técnicas por ciclo de avaliação.

Nº
de
reflexões/atividades
autoavaliação.

08.Melhorar a imagem
institucional do
Agrupamento e a
comunicação interna e
externa

1. Consolidar a marca Agrupamento de Escolas de Colmeias, através da criação de um
novo logotipo do Agrupamento e de um lema.

Logotipo criado.
Lema criado.

2. Realizar, anualmente, um mínimo de 2 atividades propostas e dinamizadas por
iniciativa dos alunos do 2º e 3º Ciclos/Associação de Estudantes.

Nº de atividades dinamizadas..

(Eixo D – Impacto na
Comunidade)

3. Operacionalizar o PADDE - Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas ≥
90% das atividades executadas.

Taxa de execução das atividades do
PADDE.

(Eixo C – Qualidade do Serviço
Prestado)

07.Gerir os recursos
docentes e não docentes do
Agrupamento
(Eixo C – Qualidade do Serviço
Prestado)

1. Atingir um nível de satisfação anual ≥ 75% dos diferentes atores educativos
09.Consolidar a qualidade
do serviço prestado
(Eixo D – Impacto na
Comunidade)

(alunos, pais, docentes e não docentes).

2. Elaborar e divulgar a 100% o relatório de autoavaliação do Agrupamento, no final
de cada ano letivo.

3. Melhorar as infraestruturas, redes e equipamentos tecnológicos do Agrupamento.

de

Taxa de satisfação anual.
Relatório
de
Agrupamento.

autoavaliação

do

Quantidade e qualidade das melhorias
realizadas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

INDICADORES

4. Reabilitar e conservar o edificado da escola sede, os espaços verdes e os recreios.
5. Reforçar os relacionamentos e o clima de escola no seio da comunidade educativa,
com a realização, ao longo do ano, de atividades que contribuam para melhorar os
relacionamentos e o bem-estar docente e não docente.

6. Realizar dois simulacros anuais.

Quantidade
e
qualidade
intervenções realizadas.

das

Nº de eventos.
Nº de participantes.
Grau de satisfação da comunidade
educativa.
Nº de simulacros/ano.
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7. LINHAS E PRINCÍPIOS DE ORIENTAÇÃO ORGANIZACIONAL E PEDAGÓGICA
7.1 LINHAS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS
Os princípios pedagógicos do Agrupamento de Escolas de Colmeias visam uma ação estratégica contextualizada, numa lógica de igualdade de
oportunidades, que confira eficácia às práticas educativas e qualidade às aprendizagens, de modo a proporcionar percursos de sucesso para todos e
cada um dos alunos. Um sucesso que incorpore e transcenda o sucesso académico. Neste sentido, orientamos a nossa ação estratégica para
três áreas-chave:

Gestão do currículo

Promoção do
sucesso educativo

Avaliação das
aprendizagens

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | PROJETO EDUCATIVO 2021-2024
Página 22

Gestão do currículo

Porque é um dos eixos estruturantes de uma ação educativa de sucesso.

Avaliação das aprendizagens

Porque a avaliação constitui um meio para aperfeiçoar a aprendizagem e para orientar a prática educativa.

Promoção do sucesso educativo

Porque entendido como a realização de aprendizagens significativas para lidar com o mundo de
modo autónomo e com sucesso, depende da capacidade que a Escola tem para dar respostas
adequadas a todos e cada um dos alunos.

Gestão do currículo
Consideramos que uma adequada gestão do currículo conduz à construção de aprendizagens significativas e à otimização de resultados. Assim, o
Agrupamento de Escolas de Colmeias, aposta numa gestão do currículo assente nos seguintes princípios:
Considera os conhecimentos e as competências dos alunos. Respeita os ritmos e as necessidades de aprendizagem de cada um. Aponta
Flexibilidade para a mobilização de múltiplas literacias, no sentido de fomentar o desenvolvimento de competências de informação, comunicação,
colaboração e de resolução de problemas. Utiliza estratégias de ensino, de aprendizagem e de avaliação alternativas.
Funciona numa perspetiva multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Contraria a especialização fechada de saberes. Pode
investir-se em práticas de coautoria da gestão curricular e de co-construção do saber e da cidadania que articulem a educação escolar com
Integração a educação não escolar. Pode olhar-se para as disciplinas de um modo menos disciplinado, expandir direitos cognitivos, valorizar
conhecimentos escolares selecionados com critério e competências para os manejar. Aborda as questões de diferentes pontos de vista
permitindo uma compreensão holística do mundo.
Relaciona as tarefas educacionais com experiências de vida de modo a que os alunos confiram sentido e utilidade ao que aprendem.
Contextualização Dá lugar às culturas de origem dos alunos. Procura dar resposta mais adequada aos desafios colocados pelo Perfil dos Alunos, à garantia
de mais inclusão e equidade num compromisso claro com desígnio de preparar alunos que serão jovens e adultos em 2030.
Promove e valoriza a transversalidade numa perspetiva humanista e cívica da educação. Desenvolve a autonomia pessoal, o sentido
Transversalidade da responsabilidade e a participação cívica. Promove atitudes favoráveis à construção de projetos de vida saudáveis e ao
desenvolvimento sustentável da sociedade.
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Avaliação das aprendizagens
Avaliar significa melhorar as aprendizagens e os resultados. Caminhar nessa direção implica definir conceções e princípios para a sua
operacionalização. O Agrupamento de Escolas de Colmeias aposta numa avaliação assente nos seguintes princípios:
Contextualização

Valoriza a avaliação significativa e realizada ao longo do tempo, em situações reais. Baseia- se na recolha de informação no contexto
de aprendizagem.

Corresponsabilização

Assenta, fundamentalmente, em processos de auto e heteroavaliação num contexto colaborativo. Envolve o aluno numa ação de
reflexão sobre a sua participação na construção da aprendizagem.

Diversificação e Estrutura-se em diferentes dimensões, utilizando diferentes técnicas, estratégias e instrumentos. Considera as diferenças
Diferenciação socioculturais e os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos.
Regulação

Assume uma postura de construção de saberes (iminentemente formativa). Valoriza os progressos e as aquisições e promove a
construção de alternativas de ação.

Rigor e transparência

Por referência ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a um quadro de competências e de critérios prédefinidos, do conhecimento dos alunos e dos Encarregados de Educação.

Promoção do sucesso educativo
Oferecer percursos de sucesso para todos significa não só assegurar a igualdade de acesso à escola, mas também acautelar oportunidades de êxito
para todos, removendo as barreiras à aprendizagem. Neste pressuposto, o Agrupamento de Escolas de Colmeias deve orientar-se em torno dos
seguintes princípios:
Prevenção

Agir a montante do insucesso, promovendo os fatores de sucesso. Promover práticas que permitam antecipar e prevenir o insucesso.
Atuar aos primeiros sinais de dificuldade, mobilizando recursos e estratégias de superação.

Diferenciação Ajustar o trabalho pedagógico às necessidades reais dos alunos, evitando a uniformização.
Autorregulação Considerar o aluno como agente ativo e centro dos seus processos de aprendizagem.
Contextualização Integrar a ação educativa numa relação pedagógica direta com o meio.
Integração Promover a igualdade de oportunidades através de apoios diferenciados, respeitando a equidade como valor de progresso social
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7.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA
A organização pedagógica do Agrupamento assenta em linhas orientadoras e critérios de organização e constituição de turmas, elaboração de
horários dos grupos/turmas e distribuição do serviço docente e não docente que obedecem aos normativos legais e recomendações do Conselho
Pedagógico, sendo aprovados no Conselho Geral. Estes critérios são definidos anualmente e integram o Projeto Curricular de Agrupamento (PCA).
Estes critérios devem promover o sucesso do processo educativo, garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos e ser divulgados junto
da comunidade escolar em tempo oportuno.
A escola é uma complexa teia de relações e interdependências da qual resultam as sinergias que fazem mover a própria organização. No
Agrupamento, a cooperação e o diálogo sistemático entre as lideranças de topo e as lideranças intermédias e entre os órgãos e estruturas de
orientação e gestão da escola são o garante de uma ação educativa de proximidade.

8. OPERACIONALIZAÇÃO
O Projeto Educativo, sendo um documento de planeamento estratégico abrangente e de longo prazo, distingue- se dos documentos de planificação
operatória que estão destinados a concretizá-lo relativamente a períodos de tempo mais curtos, nomeadamente: (i) o Regulamento Interno, que
define a estrutura organizativa do Agrupamento e o seu funcionamento; (ii) o Plano Anual de Atividades, que elenca e calendariza as atividades
pedagógicas a desenvolver no quadro do orçamento aprovado; (iii) o Plano bienal de Ação Estratégica, que elenca e detalha as medidas prioritárias
de inovação e mudança organizacional e/ou pedagógica; (iv) o Plano de Grupo/Turma, que o/a carateriza e que detalha as estratégias e medidas a
adotar tendo em vista o desenvolvimento integral das crianças ou alunos; e (v) o Plano plurianual de Formação que inventaria e programa das ações
de formação dos docentes e não docentes em função dos projetos do Agrupamento de Escolas de Colmeias e das necessidades dos colaboradores.
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9. ESTRUTURAS E DISPOSITIVOS DE APOIO E REDE DE PARCERIAS
A abertura e a interação constante da Escola com o meio, permite a construção participada do currículo, introduzindo-lhe uma componente local que
aproxima os alunos das aprendizagens e as torna mais significativas. Por outro lado, o diálogo Escola-Meio está na base da real cooperação entre a
comunidade local, instituições sociais e educativas, orientadas para o sucesso da formação global e integral dos alunos.
Assim, a constituição de parcerias tem um impacto positivo na afirmação da Escola junto da comunidade e, por conseguinte, nos processos de
aprendizagem. As parcerias assumem ainda um papel facilitador em diversas situações, constituindo-se como uma oportunidade fundamental na
procura da melhoria da qualidade do serviço educativo.
As alterações sociais do meio têm exigido do Agrupamento um trabalho e esforço na procura de protocolos e parcerias com vista ao
desenvolvimento dos seus projetos.
Estas parcerias constituem alianças estratégicas que incrementam e potenciam os recursos próprios da organização, numa lógica de capacitação da
escola para a prestação de um serviço de qualidade e excelência.
Trata-se de parcerias estabelecidas com instituições de âmbito escolar, cultural, profissional, desportivo e também da formação de professores que
para execução do seu Plano Anual de Atividades (PAA), o Agrupamento celebra e reforça, a saber:
 Câmara Municipal;
 Associação de Autistas;
 Juntas de Freguesia;
 CERCILEI;
 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em
 Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques (Leiria);
Risco (CPCJ);

 Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais/Instituto Politécnico de Leiria;
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (Leiria);
 Centros de Formação de Associação de Escolas
(RCA - Mar e Serra).

Desempenham também um papel fundamental as relações com a Câmara Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesia, com as quais se tem
trabalhado de forma articulada.
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10.

DIVULGAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

O Projeto Educativo sendo um documento de planeamento estratégico abrangente e de longo prazo, distingue-se dos documentos de planificação
operatória que estão destinados a concretizá-lo relativamente a períodos de tempo mais curtos.
Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o Projeto Educativo deve prever momentos de avaliação intermédia,
no sentido de estabelecer os necessários reajustamentos ao mesmo, e uma avaliação final, a ocorrer no término da sua vigência.
A monitorização anual e a avaliação final da execução do Projeto Educativo serão realizadas pela comunidade educativa, através de um dispositivo de
autoavaliação a conceber e aplicar pela Equipa de Autoavaliação.
Fundamentalmente, a informação contida nos relatórios de monitorização e de avaliação final deverá refletir sobre a qualidade da execução do
projeto, verificar se os objetivos e as metas traçadas foram atingidos, e certificar a melhoria do sucesso dos alunos e, consequentemente, a melhoria
do serviço educativo prestado.

Definição de linhas orientadoras.
Construção de instrumentos de
monitorização e avaliação.

MONITORIZAÇÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO
Recolha e tratamento de dados.
Divulgação anual dos resultados.
Análise crítica e apreciação dos desvios
em relação às metas definidas.
Eventual redefinição das ações e
metas.

PROJETO EDUCATIVO

ACOMPANHAMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO

PROJETO EDUCATIVO

PROJETO EDUCATIVO

Os resultados, conclusões e recomendações destes processos serão apreciados pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral, tendo em vista a
revisão do Projeto Educativo. Paralelamente, serão concebidos e aplicados dispositivos de autoavaliação da execução dos planos que
operacionalizam este projeto.

AVALIAÇÃO
Elaboração do relatório de avaliação
global.
Definição de linhas orientadoras para a
construção do próximo Projeto
Educativo.
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Depois de aprovado, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Colmeias será distribuído por todos os estabelecimentos de ensino e
disponibilizado no seu sítio oficial.
No início de cada ano letivo far-se-á essa divulgação nas estruturas de orientação educativa, na Associação de Estudantes e nas Associações de Pais,
nas Assembleias de delegados e subdelegados, nas reuniões de pessoal não docente e em outras estruturas onde se entenda necessária a sua
divulgação.

11.

CONCLUSÃO - IMPACTOS ESPERADOS NA ORGANIZAÇÃO: CONTINUIDADES, INOVAÇÃO E MUDANÇA

O Agrupamento de Escolas de Colmeias continua a apostar na prestação de um serviço de educação pública universal, com a clara da assunção de um
compromisso público com a equidade e com a qualidade que coloca o nosso Agrupamento na senda do bem comum, traduzido na capacitação e na
promoção de oportunidades de sucesso para os alunos, independentemente das suas origens sociais. Na verdade, tal espelha-se em todos os seus
documentos estruturantes.
Para responder ao desafio consignado na sua missão, perspetiva-se o nosso Agrupamento como uma comunidade aprendente, que procura
continuamente consolidar o seu perfil de escola pública curricular e humanamente inteligente, que tem como intenção sensata reequilibrar posições,
ou seja, considerar que os processos são relevantes, mas os resultados também. Assim, primeiro, a Escola existe para que TODOS APRENDAM,
proporcionando boa educação e conhecimento. Uma escola que insere a construção da cidadania no ensino disciplinar. Uma visão de escola mais
humanista, solidária e tolerante. Que faz da ética de responsabilidade e de solidariedade, o objeto e o sentido da sua ação. Segundo, todos os
processos restantes (lideranças, formação, metodologias, etc.) subordinam-se instrumentalmente para atingir tal desígnio.
A nossa ideia chave é que as Escolas existem para que TODOS OS ALUNOS APRENDAM. Significa que a Escola tem que ter sempre a intenção de
procurar dar resposta mais adequada aos desafios colocados pelo Perfil dos Alunos, à garantia de mais inclusão e equidade num compromisso claro
com desígnio de preparar alunos que serão jovens e adultos em 2030.
Será na sua ação diária que o nosso Agrupamento saberá ir estendendo e aprofundando as suas raízes no território particular em que se insere,
procurando continuamente a afirmação da sua identidade.
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O presente Projeto Educativo 2021/2024 representa pois um compromisso com a função social da Escola e a promoção de uma Educação em que
todos Aprendam com Qualidade. Uma Educação em que se Aprende a Pensar. Uma Educação crítica, que problematiza, associada à transformação
e à melhoria da sociedade e da vida.
É neste contexto que se enquadra o presente desafio.
Daí, uma aposta na alteração dos modelos tradicionais de organização escolar e uma mudança dos modelos didáticos, dos métodos, dos recursos de
ensino e da relação pedagógica na sala de aula. Procuramos recentrar a missão docente no essencial e desalienar o trabalho escolar através da
promoção do aluno a “produtor” do saber.

Proposta de Projeto Educativo aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de 22/02/2022
Projeto Educativo aprovado em reunião de Conselho Geral de

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | PROJETO EDUCATIVO 2021-2024
Página 29

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | PROJETO EDUCATIVO 2021-2024
Página 30

