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Nota Introdutória 

Hoje em dia, vivemos num mundo global, em que a mudança constitui um fator relevante para 

todas as organizações. Cada vez faz menos sentido pensar de uma forma individual. O trabalho 

em equipa, o estabelecimento de parcerias e a abertura a esse mundo global constituem 

alicerces para o sucesso das organizações. Devemos ver essa globalidade como uma 

oportunidade e não como um obstáculo. Assim, devem-se procurar estratégias e recursos para 

além das fronteiras das organizações, para além das fronteiras dos estados. 

A organização “Escola” deve abrir-se ao mundo exterior, ser proativa na procura de soluções 

para os seus problemas e para o seu desenvolvimento, enquanto organização aprendente. A 

internacionalização da escola deve constituir uma prioridade.  

O Agrupamento de Escolas de Manteigas tem, ao longo dos últimos anos, estado envolvido em 

iniciativas de caráter europeu, principalmente através de projetos Erasmus +/Comenius. Estes 

projetos têm constituído uma mais-valia para toda a comunidade educativa. O projeto 

educativo em vigor já contempla a internacionalização do agrupamento, nomeadamente no 

que concerne aos projetos que envolvem alunos. Contudo, torna-se necessário sistematizar e 

aprofundar, através de um documento estruturado toda a ação do agrupamento no âmbito da 

internacionalização e do desenvolvimento europeu. 

Fundamentação /contexto do agrupamento 

O Agrupamento de Escolas de Manteigas, constituído nos primórdios do atual modelo de 

gestão, em 1999, abrange todos os estabelecimentos de educação e ensino públicos do 

concelho de Manteigas. Assim, dá resposta a todas as crianças da educação pré-escolar e aos 

alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário do concelho. A localização geográfica, 

coração da Serra da Estrela, e as características socioeconómicas da população constituem um 

fator limitador.  

Este agrupamento de escolas possui um corpo docente estável e motivado para adoção de 

novas metodologias e apostado no seu desenvolvimento profissional. Por outro lado, a direção 

tem sido o motor de projetos europeus, incentivando e apoiando os docentes nas suas 

iniciativas. 

Os projetos educativos desenvolvidos ao longo dos últimos anos, têm sido um continuum, 

apostando na promoção e desenvolvimento de atividades na área da ciência (Ciência na 

Escola, Eco-Escolas,...), da saúde (Escolas Promotoras de Saúde), das novas tecnologias e da 

cidadania. 
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Relativamente aos resultados escolares em provas nacionais, estes são similares ou até um 

pouco melhores aos de escolas com as mesmas características socioeconómicas, mas ficam 

aquém de escolas de outros meios mais favorecidos dos que nos queremos aproximar, 

promovendo atividades que diminuam as desigualdades e assimetrias nacionais. No sentido de 

melhorar os resultados, estão contratualizadas metas de sucesso no âmbito do contrato de 

autonomia estabelecido com o Ministério da Educação.  

Tendo em consideração que os documentos estruturantes do agrupamento já contemplam a 

promoção do sucesso educativo, bem como a criação de condições para o desenvolvimento 

profissional de docentes e não docentes, torna-se necessário estruturar um plano que reflita o 

modo como o agrupamento pretende desenvolver o processo de internacionalização, 

promover o desenvolvimento profissional do seu staff educativo, bem como potenciar o 

sucesso educativo dos discentes. 

A internacionalização do agrupamento constitui uma das prioridades para a ação a 

desenvolver nos próximos anos, dando continuidade aos projetos já desenvolvidos ou em 

desenvolvimento. O processo de internacionalização da escola insere-se dentro do contexto de 

globalização, com implicações económicas, sociais, políticas educativas e culturais. Com este 

processo pretende-se melhorar a qualidade pedagógica, reforçando a cooperação entre 

parceiros transnacionais, inovando ao nível das práticas pedagógicas, logísticas, 

administrativas e organizacionais.   

Assim, o processo de internacionalização do Agrupamento de Escolas de Manteigas incluirá um 

conjunto de iniciativas concertadas no âmbito da União Europeia e dos seus estados membros. 

Os desafios de uma sociedade globalizante implicam uma consciencialização e formação dos 

jovens para uma cidadania ativa à escala internacional. Internacionalizar o agrupamento é 

provocar impacto e sensibilizar os jovens para a vida na União Europeia, as suas certezas, 

garantias, importância, dúvidas ou ameaças. É também conhecer a diversidade cultural, social, 

política, económica e estabelecer pontos de convergência entre a instituição e os outros 

estados membros da União Europeia. 

Metas e Objetivos 

Tendo em conta as características deste agrupamento de escolas, é nosso propósito promover 

um ensino de qualidade que permita a concretização de objetivos pedagógicos, a melhoria dos 

resultados escolares, o incremento da autonomia e o desenvolvimento profissional do staff 

educativo, contribuindo para a dimensão europeia da educação, marcando presença noutros 

estados e recebendo docentes e discentes estrangeiros.  
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Toda a ação terá como base 3 pilares: 

 Processo de internacionalização da escola; 

 Desenvolvimento de ações que permitam a aquisição de competências centradas nos 

alunos e para os alunos; 

 Desenvolvimento de ações que permitam a aquisição de competências centradas no 

pessoal docente e não docente. 

 

Tendo por base estes pilares e os objetivos europeus para a educação, são estabelecidas as 

metas e objetivos que se seguem. 

Meta 1 (Promoção do sucesso educativo) 

Melhorar o sucesso educativo das crianças e dos jovens. 

Objetivos: 

 Promover elevados níveis de aprendizagem e sucesso escolar baseados em processos 
pedagógicos consistentes desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário;  

 Reduzir as taxas de insucesso (em 10%) escolar nos diversos níveis e ciclos de ensino; 

 Promover atividades que potenciem a aprendizagem de línguas estrangeiras 
modernas, enquanto línguas de comunicação;  

 Garantir a frequência bem-sucedida a estudantes com necessidades educativas 
especiais, criando condições favoráveis de integração académica, social, cultural, 
recreativa e desportiva e de bem-estar pessoal; 

 Promover abordagens pedagógicas inovadoras à aprendizagem; 

 Criação de ambientes de aprendizagem ricos e estimulantes em experiências 
pedagógicas de natureza diversa; 

  Desenvolver programas que promovam o sucesso escolar dos alunos com maiores 
dificuldades. 

Meta 2 (Desenvolvimento profissional de docentes e não docentes) 

Promover o desenvolvimento profissional dos docentes e não docentes (técnicos) para 

permitir uma maior qualidade dos serviços prestados.  

Objetivos: 

 Incrementar a melhoria da prática pedagógica, através da adoção de metodologias 

inovadoras e de conteúdos baseados nas TIC;  
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 Conhecer e partilhar boas práticas de educação adotadas noutros contextos 

educativos;  

 Incentivar práticas de trabalho colaborativo inter e transdisciplinar entre docentes;   

 Incentivar os docentes para a autoformação e permanente desenvolvimento 

profissional; 

 Melhorar as competências dos participantes em matéria de línguas estrangeiras. 

 Disseminar a formação recebida no estrangeiro através de ações acreditadas, no 

âmbito do plano de formação do Centro de Formação. . 

Meta 3 (A Educação para a Cidadania e a Dimensão Europeia da Educação) 

Contribuir para a valorização da dimensão europeia da educação através do desenvolvimento 

de projetos transnacionais que impliquem a promoção da cidadania europeia assente na 

utilização de competências multilinguísticas e de plataformas online. 

Objetivos: 

Potenciar a criação de ambientes de aprendizagem ricos e estimulantes em experiências 

pedagógicas ocorridas num contexto europeu;  

Desenvolver projetos de mobilidade do pessoal docente e de alunos, assentes numa dimensão 

europeia;  

Aumentar o número de professores e alunos do agrupamento envolvidos em projetos 

eTwinning, como metodologia de trabalho em contexto de sala de aula; 

Aumentar o volume de parcerias estabelecidas com outras escolas europeias;  

Desenvolver nos alunos e comunidade educativa o espírito de cidadania e identidade 

europeias e o conhecimento sobre as suas instituições, cultura e valores;  

Envolver os docentes e não docentes do agrupamento em projetos/ programas de formação 

europeus. 

Incentivar a criação de um “Clube Europeu”. 

Operacionalização do PDE 

Equipa de coordenação do PDE 

Para a operacionalização do PDE é constituída uma equipa composta por: 

 Coordenador de projetos; 

 Um membro da direção; 
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 Coordenador dos diretores de turma; 

 Um professor de inglês. 

Esta estrutura será responsável pela coordenação, operacionalização, monitorização e 

avaliação dos projetos desenvolvidos pelo Agrupamento e que contribuam para a 

internacionalização da escola. 

São competências desta equipa: 

 Promoção de iniciativas conducentes à melhoria das competências linguísticas de 

docentes e discentes ao nível de línguas estrangeiras modernas, com ênfase no inglês; 

 Conceção e elaboração de candidaturas a projetos europeus; 

 Promoção da utilização de plataformas eletrónicas, nomeadamente o eTwinning; 

 Acompanhamento dos projetos em execução; 

 Coordenação dos diversos projetos existentes no âmbito da internacionalização do 

agrupamento; 

 Articulação entre os diversos projetos existentes no âmbito da internacionalização do 

agrupamento; 

 Aplicação dos critérios de seleção para a participação em mobilidades; 

 Elaboração de relatórios da execução física e financeira dos projetos; 

 Preenchimento de plataformas alusivas aos projetos em execução. 

Estratégias/recursos 

Para conseguirmos os nossos objetivos de internacionalização do agrupamento, indo aos 

encontro das metas e objetivos norteadores, estabelecidos neste documento, recorreremos a: 

 Candidaturas à Ação-Chave 1 (KA1), depois de um estudo acerca das áreas em que o 

staff educativo necessita de formação/desenvolvimento, procurando parceiros de 

qualidade, com periodicidade que permita a execução de ações todos os anos letivos. 

 Candidaturas à Ação-Chave 2 (KA2), estabelecendo parcerias estratégicas com escolas 

de países abrangidos pelo programa Erasmus +, em áreas consideradas prioritárias nos 

documentos estruturantes do agrupamento. 

 Sensibilização do staff educativo para as mais-valias para docentes e discentes 

provenientes da dinamização de projetos eTwinning. 

 Disponibilização do agrupamento para receber docentes estrangeiros em missões de 

ensino, atividades de jobshadowing e estágios. 

 Dinamização de formação para docentes estrangeiros em áreas em que o 

agrupamento se pode constituir como referência. 
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Impacto e disseminação 

Todas as ações desenvolvidas devem ter impacto, através da alteração de práticas, no caso das 

ações destinadas ao staff educativo, e da aquisição de competências, no caso dos discentes. 

Assim, deverão existir evidências na prática pedagógica da adoção de novos métodos e 

estratégias que se configurem mais adequadas a cada grupo de alunos, no sentido de 

ultrapassar dificuldades e de potenciar a aquisição de competências. 

Os projetos desenvolvidos com alunos deverão evidenciar a aquisição de competências nas 

áreas dos projetos, ao nível da construção da identidade europeia e também ao nível das 

competências linguísticas. 

Cada vez mais, o isolamento docente se afigura inadequado. Através do trabalho colaborativo, 

em sede das estruturas de orientação e supervisão educativa, através da partilha das 

aprendizagens adquiridas devem ser disseminadas as boas práticas pelos docentes que não 

participaram nas diretamente nas ações. 

No sentido de dar visibilidade aos projetos desenvolvidos no âmbito de programas europeus, 

serão dinamizadas junto da comunidade educativa e da comunidade local ações de divulgação 

que evidenciem as vantagens que a participação nestas iniciativas aportam a todos os 

intervenientes sejam diretos ou indiretos. Entre outras, serão dinamizadas as ações que se 

seguem: 

 Participação anual isoladamente ou em conjunto com outras escolas beneficiárias 

de programas europeus no “ErasmusDays”. 

 Dinamização de  ações  de formação acreditadas, no âmbito do plano de formação 

do Centro de Formação, tendo como base a formação recebida no estrangeiro. 

 Dinamização de ações que envolvam os encarregados de educação. 

 Publicação de informações na página web do agrupamento. 

 Construção de diários de aprendizagem, divulgados aos docentes/discentes que 

não participam diretamente nas atividades. 

 

Monitorização e Avaliação  

Uma organização aprendente, como é a Escola, não pode sentir-se realizada pela simples 

promoção de iniciativas, por mais valiosas que se afigurem. O impacto deve ser medido 

através de métodos fiáveis que possam averiguar se os objetivos traçados foram alcançados.  

Assim, em cada eixo serão implementadas medidas de monitorização e acompanhamento, 

realizadas pela equipa do PDE, mas também pelo observatório de qualidade do agrupamento. 
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Assim, serão aplicados instrumentos de avaliação (inquéritos, questionários, entrevistas,…) 

junto da comunidade educativa e dos pais e encarregados de educação. 

Para além desta monitorização regular das diversas iniciativas, este plano também deve ser 

alvo de avaliação e possível revisão a cada dois anos por parte do Conselho Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Participação em cursos estruturados num contexto de motivador de aprendizagem numa 

combinação de atividades focadas no inglês, oficinas de comunicação e tarefas baseadas em 

projetos  
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De acordo com a a avaliação interna  a aposta educativa para este projeto deve recair nos 

seguintes objetivos tendo em conta os problemas identificados :Desmotivação para a escola e 

para o ato de aprender  / Mau comportamento/Elevada taxa de insucesso em várias areas com 

incidência na matemática, inglês e português.  

Melhorar o sucesso educativo das crianças e dos jovens- .Objetivos:  

•Reduzir as taxas de insucesso (em 10%) escolar nos diversos níveis e ciclos de ensino; 

•Promover atividades que potenciem a aprendizagem de línguas estrangeiras ; •Promover 

abordagens pedagógicas inovadoras à aprendizagem;•Criação de ambientes de aprendizagem 

ricos e estimulantes em experiências pedagógicas de natureza diversa;•Desenvolver 

programas que promovam o sucesso escolar dos alunos com maiores dificuldades;- Reduzir o 

número de ocorrências disciplinares. 

A concretização destes objetivos exige um corpo docente motivado e com formação 

adequada, em projetos e programas de formação europeus por forma a promover o 

desenvolvimento profissional dos docentes e não docentes (técnicos) para permitir uma maior 

qualidade dos serviços prestados. De acordo com os objetivos traçados para Melhorar o 

sucesso educativo das crianças e dos jovens, estabeleceram-se as  seguintes áreas de 

desenvolvimento profissional de acordo com as prioridades estabelecidas :  

1•Incrementar a melhoria da prática pedagógica, adotando metodologias inovadoras e  

conteúdos baseados nas TIC - Participação em curso estruturado para potenciar a 

aprendizagem e utilização das TIC como plataformas de trabalho promotoras de inovação e 

criatividade  (eTwinning e outras aplicações);  

2.•Conhecer e partilhar boas práticas de educação adotadas noutros contextos educativos - 

Atividades de Job shadowing em escolas parceiras e também como escola de acolhimento ;  

3.•Melhorar as competências dos docentes em  línguas estrangeiras para que não haja uma 

barreira para a participação em projetos europeus,  como Erasmus+ e eTwinning. A maioria 

dos docentes deste agrupamento, em inquérito realizado, revelaram que um dos maiores 

constrangimentos à sua participação em projetos europeus  é a falta de domínio da língua 

inglesa. Por outro lado a taxa de insucesso dos alunos na disciplina de inglês é elevada. Assim 

torna-se urgente melhorar a proficiência dos docentes, no inglês, e trazer novos métodos 

inovadores, para a sala de aula, no ensino de uma língua estrangeira. - Job Shadowing e Cursos 

estruturados numa combinação de atividades focadas no inglês, oficinas de comunicação e 

tarefas baseadas em projetos.  
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4. Promover abordagens inovadoras e inclusivas para o ensino e a aprendizagem 

redesenhando o ambiente escolar de forma mais criativa e inclusiva. - Curso estruturado na 

área da Gestão da sala de aula: novas metodologias, motivação eficaz, estratégias de 

cooperação e avaliação. 


