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I - Introdução 
 

De acordo com o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, o Projeto 

Educativo é o documento que consagra “a orientação educativa da escola e no qual se 

explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo as quais a escola 

se propõe a cumprir a sua função educativa”.   

Assim, tal como refere Costa (2003), espera-se do Projeto Educativo um papel 

estratégico na melhoria das organizações escolares. 

Por outro lado, na linha de Batista (2012), devemos assumir o Projeto Educativo como 

referência na orientação das tarefas de planificação escolar e como um dos 

instrumentos mais importantes ao nível da gestão estratégica. O Projeto Educativo 

perspetiva o futuro da escola enquanto organização e clarifica a possibilidade de 

introduzir mudanças, tornando-o um instrumento de concretização da autonomia. É 

neste documento que se definem a missão, valores e objetivos das escolas, 

especificando prioridades e decisões estratégicas depois do diagnóstico efetuado.  

Esta autora considera, ainda, a construção do Projeto Educativo um processo que 

implica um olhar sobre o estado atual da escola ao nível do diagnóstico, seguindo-se 

uma análise prospetiva do seu estado futuro (o que se quer atingir) e a procura de 

respostas e recursos adequados à sua concretização, traduzíveis em ações concretas. 

Tal como Casanova (2014), consideramos que a elaboração do Projeto Educativo tem 

de ser fruto de uma reflexão conjunta na escola que permita identificar problemas, 

bem como definir metas e enunciar estratégias. 

Assim, para a construção do presente Projeto Educativo, tiveram-se em consideração 

os projetos educativos anteriores, a análise dos resultados escolares e a avaliação 

interna e externa do agrupamento. Foram, ainda, auscultados alunos, pessoal docente 

e não docente e encarregados de educação, através de questionários eletrónicos. De 

modo a ter uma visão mais consistente do agrupamento, recorreu-se a uma análise 

SWOT, identificando forças e fraquezas do ambiente interno, bem como 

oportunidades e ameaças, oriundas do ambiente externo.  
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Na construção deste Projeto Educativo, não pudemos esquecer a necessidade 

premente de mudança da escola porque a sociedade em que está inserida tem 

mudado de forma vertiginosa, estando bastante distante do modelo industrial dos 

primórdios da escolarização. Como refere Maria Emília Brederode Santos, presidente 

do Conselho Nacional de Educação, no “Estado da Educação 2018”, devemos mudar a 

educação porque estamos a atravessar uma mudança profunda que assim o exige, que 

nos conduz a uma sociedade cada vez mais complexa e acarreta a necessidade de 

níveis mais elevados de educação e de uma educação para todos. Esta orientação é 

reiterada no “Estado da Educação 2019”. No mesmo sentido, na “Estratégia Europeia 

para a Juventude 2019-2027”, define-se como objetivo: 

“Permitir aos jovens ser arquitetos das suas próprias vidas, apoiar o seu desenvolvimento 
pessoal e crescimento no sentido da autonomia, reforçar a sua resiliência e proporcionar-lhes as 
competências de vida necessárias para enfrentarem um mundo em mudança.” 

Neste sentido, também não podemos esquecer que é ao longo da escolaridade 

obrigatória de doze anos que a ação da escola se desenvolve. O Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória (PASEO), de base humanista, deve ser norteador dessa 

ação, numa perspetiva de inclusão. 

Assim, pretendemos que o novo Projeto Educativo seja aglutinador em termos da 

necessidade de transformar a escola, promovendo uma educação de qualidade, de 

excelência. Que seja para todos um desafio! 
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II - O Agrupamento   

Caracterização do meio local 
 

O Concelho de Manteigas situa-se na vasta área da Cordilheira Central, em pleno 

coração da Serra da Estrela e está totalmente integrado no Parque Natural da Serra da 

Estrela e na Rede Natura. Faz ainda parte do Estrela Geopark1.  As condições naturais 

como as paisagens de montanha, vales, rios e lagoas, a qualidade da água e do ar 

proporcionam bem-estar aos seus visitantes e despertam a interesse dos turistas. 

Ao nível das NUTS III, está integrado na Região da Beiras e Serra da Estrela e é o 

Município mais pequeno do Distrito da Guarda, com uma área aproximada de 122 km2, 

sendo delimitado pelos municípios da Guarda, Covilhã, Gouveia e Seia. 

A organização administrativa do Concelho de Manteigas sofreu alterações ao longo 

dos tempos. Atualmente, o concelho é constituído por duas freguesias urbanas (Santa 

Maria e São Pedro) e duas rurais (Sameiro e Vale de Amoreira). 

  

   

IMAGEM N.º 1 - MAPA DO CONCELHO DE MANTEIGAS 2 

                                                           
1 O território deste Geopark Mundial da UNESCO, do qual a totalidade do Concelho de Manteigas faz parte conjuntamente com 
outros oito municípios, tem uma área de 2216 km2 e possui uma paisagem diversificada, resultado das múltiplas transformações 
geológicas, dos contrastes climáticos registados, bem como da antiquíssima ocupação humana, cujos primeiros registos remontam 
a inícios do IV milénio a. C. (In https://www.geoparkestrela.pt/geopark/localizacao, acedido em 14/11/2020) 
2 Retirado de www.aldeiasdemontanha.com 

 

https://www.geoparkestrela.pt/geopark/localizacao
https://www.geoparkestrela.pt/geopark/localizacao
http://www.aldeiasdemontanha.com/
http://www.aldeiasdemontanha.com/
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Segundo informação disponível no site da Internet do Município de Manteigas, há três 

opiniões acerca da origem do nome da Vila de Manteigas. A primeira, ancorada na 

Chorografia Portugueza e Descripçam Topográfica do Famoso Reyno de Portugal do 

Padre António Carvalho da Costa (1706-1712), associa o nome ao gado bovino que 

existiria em tempos remotos por estes lugares e que produziria boas “manteigas”. A 

segunda associa o nome à palavra “manteca” pequena manta usada pelos pastores. 

Uma terceira corrente relaciona a origem do nome da vila ao apelido “Manteiga”. 

Assim, o nome de Manteigas teria surgido como “o lugar dos manteigas”.    

Não existem registos consistentes da antiguidade de Manteigas anteriores ao século 

XII. Todavia, há alguns indícios da Idade do Cobre e da Idade do Ferro no local 

denominado Vargem do Castro. A presença romana é também mencionada, pela 

toponímia de “Campo Romão”, por uma lápide que terá sido encontrada nas obras de 

reconstrução da Igreja de Santa Maria e por uma moeda romana de prata (denarius) 

supostamente encontrada perto de Manteigas na zona de Tinte. A presença dos 

muçulmanos é evidenciada pela Lenda de Alfátema, que conta a história de uma 

moura encantada. 

Os factos históricos permitem afirmar que a origem de Manteigas remonta ao início da 

nacionalidade. Entre 1186 e 1188, embora seja aceite o ano de 1188, D. Sancho terá 

concedido Carta de Foral a Manteigas. Contudo, esse foral perdeu-se e apenas se sabe 

da sua existência pela referência feita na Carta de Foral concedida a Manteigas, em 

1514, por D. Manuel. 

De acordo com os Censos 2011, o concelho tem vindo a perder população desde os 

anos 70 do século XX, residindo no concelho 3430 habitantes. Segundo dados da 

PORDATA3, entre 2010 e 2018, Manteigas perdeu 418 habitantes (3484 em 2010 e, 

3066 em 2018). De acordo com o Diagnóstico Social do Concelho de Manteigas 2017 

(DSCM 2017), o envelhecimento da população do concelho deve-se, por um lado, à 

diminuição dos nascimentos e, por outro, ao aumento da esperança de vida. 

Analisando os dados comparativos da PORDATA entre 2010 e 2018, confirmamos esse 

envelhecimento. Por um lado, baixou a percentagem de habitantes com menos de 15 

                                                           
3 A PORDATA, criada em 2009, pelos seus fundadores - Alexandre Soares dos Santos e sua família, descendentes de Francisco 

Manuel dos Santos, é uma Base de Dados de Portugal Contemporâneo, organizada e desenvolvida pela Fundação Francisco 

Manuel dos Santos. 
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anos e ainda dos 15 aos 64 anos. Por outro lado, o número de nascimentos teve uma 

acentuada redução. De realçar que, no período de 2010 a 2018, o número de pessoas 

de nacionalidade estrangeira a residir em Manteigas aumentou. Podemos também 

comprovar, através das matrículas efetuadas no agrupamento, que nos últimos anos 

regressaram a Manteigas diversos casais de emigrantes com filhos em idade escolar. 

Segundo o DSCM 2017, predominam em Manteigas as famílias clássicas (casados ou 

em união de facto) e a taxa de fecundidade tem vindo a diminuir devido ao adiamento 

do nascimento do primeiro filho e ao aumento do número de pessoas a viver sós, 

famílias monoparentais e casais sem filhos. 

De acordo com os Anuários Estatísticos da Região Centro, citados pelo DSCM 2017, 

uma grande parte das empresas sediadas no Concelho de Manteigas dedica-se ao 

setor terciário4, seguindo em importância/quantidade o setor secundário5. No que se 

refere ao setor primário6, é realçado que, depois de uma drástica redução até 2008, se 

tem vindo a verificar alguma recuperação. 

Ao nível das dinâmicas económicas, são realçados alguns constrangimentos, dos quais 

destacamos o pouco empreendedorismo e a pouca inovação. Mas também podem ser 

consideradas algumas potencialidades, nomeadamente, a localização geográfica, as 

condições naturais e paisagísticas, bem como os produtos endógenos. 

De acordo com o DSCM 2017, a taxa de desemprego entre 2005 e 2016 teve uma 

variação negativa, tendo-se verificado uma evolução positiva a partir de 2016. De 

acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2019, a taxa de desemprego 

situava-se em 3,9%, podendo, no entanto, essa taxa ser inferior, dado que abriram em 

2020 algumas unidades hoteleiras no concelho. 

Quanto ao nível de instrução dos residentes em Manteigas, dados dos Censos 2011 

indicavam uma taxa de analfabetismo de cerca de 9% da população. Por outro lado, 

nesses censos, verificava-se que uma grande parte da população (43%) apenas possuía 

o 1.º ciclo do ensino básico, que somente 13% tinham completado o ensino secundário 

e que unicamente 9% possuíam um curso superior. 

 

                                                           
4 Por ramos de atividades, assumem maior importância o ramo comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos e o ramo 
alojamento, restauração e similares.  
5 No setor secundário, assumem maior importância a construção e as indústrias transformadoras. 
6 No setor primário, predominam as hortas familiares e pequenas explorações de pecuária. 
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Caracterização do Agrupamento de Escolas de Manteigas 
 

O Agrupamento de Escolas de Manteigas foi criado em 1999, sendo, atualmente, 

constituído por dois estabelecimentos de educação e ensino: a Escola Básica e 

Secundária de Manteigas (escola-sede) e a Escola Básica de Manteigas, constituída 

pelo edifício onde funciona o 1.º ciclo (Antiga Escola Primária de Manteigas) e pelo 

edifício da educação pré-escolar (Antigo Jardim de Infância de Manteigas). 

 

Estabelecimento de educação e ensino Localização 
Níveis de 

ensino 

Escola Básica de 
Manteigas 
(Jardim de 
Infância de 
Manteigas) 

 

Avenida 
Comendador 

Francisco Esteves 
Gaspar de Carvalho 

Educação  
Pré-Escolar 

Escola Básica de 
Manteigas 

(Escola Primária 
de Manteigas) 

 

Rua Dr. Sobral 
1.º Ciclo  

do Ensino 
Básico 

Escola Básica e 
Secundária de 

Manteigas 
(escola-sede) 

 

Rua de São 
Lourenço 

 

2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino 

Básico 
 e  

Ensino 
Secundário 

QUADRO N.º 1 - ESCOLAS DO AGRUPAMENTO DE MANTEIGAS E SUA LOCALIZAÇÃO 
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Os três edifícios situam-se na área urbana da Vila de Manteigas. A Escola Básica de 

Manteigas fica próxima da escola-sede (cerca de 600 m), como se pode verificar na 

fotografia da vila que se segue. 

 

 
IMAGEM N.º 2 - FOTO AÉREA DA VILA DE MANTEIGAS (RETIRADA DO GOOGLE MAPS) 

O agrupamento está organizado pedagógica e administrativamente, de acordo com o 

seu regulamento interno, num processo partilhado e articulado entre os diversos 

órgãos e estruturas como se pode observar no seguinte organograma. 

 

 
QUADRO N.º 2 - ORGANOGRAMA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANTEIGAS 

Ao nível de recursos humanos, tem-se verificado uma diminuição devido à saída de 

algum pessoal docente e não docente. Se relativamente ao pessoal não docente a 

causa principal é a aposentação de funcionários, já no que diz respeito ao pessoal 

docente esta redução reflete a redução no número de alunos e de turmas. 
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Professores do Quadro de Agrupamento/Escola 29 
  

Professores do Quadro de Zona Pedagógica 8 
  

Professores contratados 4 
  

Técnicos Especializados 3 
  

Assistentes Técnicos 4 
  

Assistentes Operacionais 21 
 

 

TABELA N.º  1 – RECURSOS HUMANOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS (A 31 DE DEZEMBRO DE 2020), POR CATEGORIA. 

Como podemos verificar no quadro que se segue, a idade dos trabalhadores do 

agrupamento situa-se maioritariamente em escalões etários mais altos, escasseando 

funcionários jovens. 

 

  
30-39 
anos 

40-49 
anos 

50-59 
anos 

≥ 60 
anos 

     

Professores do Quadro de Agrupamento 0 6 18 5 
     

Professores do Quadro de Zona Pedagógica 0 5 3 0 
     

Professores contratados 2 1 1 0 
     

Técnicos Especializados 1 2 0 0 
     

Assistentes Técnicos 1 2 0 1 
     

Assistentes Operacionais 0 7 9 5 
 

TABELA N.º  2 – RECURSOS HUMANOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS (A 31 DE DEZEMBRO DE 2020), POR CATEGORIA E IDADE 

A população escolar do agrupamento situa-se, atualmente, nos 205 alunos, 

distribuídos da forma que podemos ver no gráfico que se segue. 

 
GRÁFICO N.º 1 - NÚMERO DE ALUNOS POR CICLO, ANO LETIVO 2020-2021 
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Os 205 alunos distribuem-se por 1 grupo da educação pré-escolar e 13 turmas do 1.º 

ciclo ao ensino secundário, de acordo com o gráfico que se segue. 

 
GRÁFICO N.º 2 - NÚMERO DE TURMAS/GRUPOS NO ANO LETIVO 2020-2021 

 

No ensino secundário, os alunos distribuem-se por dois cursos científico-humanísticos: 

Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades, distribuídos como consta do gráfico 

que se segue. 

 
GRÁFICO N.º 3  - ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO, POR CURSO. 

 

Tal como tem acontecido com a população do concelho de Manteigas, também a 

população escolar tem diminuído drasticamente ao longo dos últimos anos. No gráfico 

seguinte, podemos observar esse decréscimo nos últimos 10 anos. No ano letivo 

2014/2015, a oferta educativa do agrupamento passou a incluir o Ensino Secundário. A 

subida registada no ano letivo de 2015/2016 deve-se a esse facto. 
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GRÁFICO N.º 4 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS DESDE 2010-2011 A 2020-2021 

 

Em termos de necessidades educativas especiais, são aplicadas as medidas de suporte 

à aprendizagem e à inclusão previstas no Decreto-Lei n.º 54/2028, de 6 de julho, 

garantindo uma resposta adequada às necessidades e potencialidades de cada aluno. 

No gráfico que a seguir se apresenta, pode observar-se a distribuição dos alunos de 

acordo com as medidas que são aplicadas. 

 

GRÁFICO N.º 5 - ALUNOS ABRANGIDOS POR MEDIDAS DE SUPORTE E APOIO À APRENDIZAGEM 

 

Ao nível da Ação Social Escolar, o agrupamento, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, e o 

Município de Manteigas, no caso da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, prestam os 

apoios previstos no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março. Os alunos abrangidos por 

estes apoios encontram-se distribuídos pelos Escalões A e B, conforme gráfico que se 

segue.   

 
GRÁFICO N.º 6 - ALUNOS ABRANGIDOS PELA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
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Projetos e Clubes 
 

 O Agrupamento disponibiliza um conjunto de atividades de enriquecimento e 

complemento curricular de natureza formativa que respeitam exigências de qualidade, 

que espelham dinamismo, capacidade de resposta aos novos desafios e abertura 

permanente à comunidade. Esses projetos e atividades, da iniciativa dos vários órgãos 

e estruturas da escola, são anualmente apresentados no Plano Anual de Atividades e 

periodicamente avaliados na sua execução. A diversidade da oferta de enriquecimento 

curricular desempenha um papel fundamental na consciência da importância cultural 

da escola e na perceção do aluno como um agente de cultura, pelo que continua 

aberta à criação de novos projetos e dá continuidade a outros já existentes. 

 
ESQUEMA N.º 1 – PROJETOS DINAMIZADOS NO AGRUPAMENTO 

    
ESQUEMA N.º 2 - CLUBES DINAMIZADOS NO AGRUPAMENTO 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANTEIGAS 
   PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Desafia-te! 

12 

 

Nos termos do Artigo 13.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, que define o 

funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), este agrupamento, dado 

que possui os recursos necessários para a sua implementação, constitui-se entidade 

promotora das AEC. Pretende proporcionar atividades que promovam novas aprendizagens, 

numa perspetiva de enriquecimento curricular. As atividades que são dinamizadas no ano 

letivo 2020-2021 são as que constam do esquema que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA N.º 3 - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
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III – Diagnóstico  
 

Para podermos projetar o futuro, é necessário conhecer bem o ponto de partida. 

Assim, a fase de diagnóstico reveste-se de especial importância. Nesta fase, foram 

analisados diversos documentos internos (projetos educativos anteriores, documentos 

da avaliação externa e da avaliação interna, relatórios dos resultados escolares7, entre 

outros). Foram, ainda, aplicados questionários a toda a comunidade educativa8 

(alunos, encarregados de educação, técnicos especializados e pessoal docente e não 

docente).  

 

Síntese dos Resultados Escolares e Metas de Sucesso dos anos 

letivos 2017-2018 e 2018-2019  
 

Tendo em conta o ano atípico de 2019-2020, último ano em que esteve em vigor o 

anterior Projeto Educativo, foram analisados, apenas, os resultados dos dois anos 

letivos anteriores que servirão de base para o estabelecimento de objetivos em termos 

de sucesso educativo para o próximo triénio. Foram analisados os resultados escolares 

ao nível da taxa de sucesso (transição/conclusão). A qualidade do sucesso foi apreciada 

ao nível da percentagem de alunos que transitaram sem menções inferiores a 

Suficiente no 1.º Ciclo, sem níveis inferiores a 3 nos 2.º e 3.º Ciclos e sem classificações 

inferiores a 10 no Ensino Secundário. Foi, ainda, analisada a taxa de alunos que 

integraram os Quadros de Mérito (apenas com menções de Bom ou Muito Bom no 1.º 

Ciclo; apenas com níveis 4 ou 5 nos 2.º e 3.º Ciclos e com todas as classificações 

superiores a 13 no Ensino Secundário). A análise dos resultados escolares permitiu a 

identificação de disciplinas em que o insucesso é mais relevante. Finalmente, 

procedeu-se a uma comparação entre as metas de sucesso estabelecidas no início de 

cada ano letivo e os resultados finais obtidos na respetiva disciplina. Da informação 

                                                           
7 A análise completa consta do documento em anexo “Avaliação do Sucesso_Qualidade do Sucesso”. 
8 O tratamento e análise dos dados recolhidos com os questionários constam do documento em anexo - “Análise dos 
Questionários”. 
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recolhida, destaca-se, de forma sintética, a mais relevante por ciclo de ensino, estando 

disponível em anexo o documento na versão integral. 

No 1.º Ciclo, nos anos em análise, apenas houve 4 retenções no ano letivo 2017-2018 

(2, no 2.º Ano e 2, no 3.º Ano). Também foi nesse ano que, na avaliação sumativa do 

final do ano letivo, houve a registar alunos com menções inferiores a Suficiente. No 

gráfico que se segue, podemos ver o resumo das menções obtidas pelos alunos a 

Português e Matemática nesses anos letivos. 

 
GRÁFICO N.º 7 - INSUCESSO/QUALIDADE DO SUCESSO NAS ÁREAS CURRICULARES DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA DO 1.º 

CICLO, NOS ANOS LETIVOS 2017-2018 E 2018-2019 

 

No que concerne ao 2.º Ciclo, nos anos em análise não houve retenções, sendo que no 

5.º Ano cerca de 70% dos alunos transitaram sem níveis inferiores a 3 e no 6.º Ano, 

essa percentagem foi cerca de 80%. Nesses anos, integraram os Quadros de Mérito 

cerca de 30 % dos alunos. As disciplinas onde se verificou maior insucesso foram 

Matemática, Inglês e História e Geografia de Portugal. 

Relativamente ao 3.º Ciclo, apenas houve retenções no ano letivo 2017-2018 (29% no 

7.º Ano e 15% no 8.º Ano). No que concerne à qualidade do sucesso, a percentagem de 

alunos que transitaram sem níveis inferiores a 3 rondou os 60%, enquanto a 

percentagem de alunos que integraram os Quadros de Mérito foi cerca de 20%. As 

disciplinas onde se verificou maior insucesso foram Matemática, Físico-Química e 

Inglês. 
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No Ensino Secundário, nos 10.º e 11.º Anos apenas houve retenções no ano letivo 

2017-2018 (29% no 10.º Ano e 17% no 11.ºAno). A taxa de alunos do 12.º Ano que não 

concluíram o Ensino Secundário foi de 47% no ano letivo 2017-2018 e de 38% no ano 

letivo 2018-2019. Relativamente à qualidade do sucesso, verifica-se que a 

percentagem de alunos que transitaram sem classificações inferiores a 10 foi de cerca 

de 60% no 10.º Ano e de cerca de 80% no 11.º Ano. No que concerne à taxa de alunos 

que integraram os Quadros de Mérito foi muito díspar, variando entre 1% no 10.º Ano, 

no ano letivo 2017-2018, e os 33% no 11.º Ano desse mesmo ano letivo.  

No gráfico que se segue, pode observar-se uma síntese dos resultados escolares nos 

anos letivos 2017-2018 e 2018-2019 dos alunos do 5.º ao 12.º Ano de Escolaridade. 

 

GRÁFICO N.º 8  - RESUMO DO RESULTADOS ESCOLARES DOS ALUNOS DO 5.º ANO AO 12.º ANO 

 

De um modo geral, as metas de sucesso estabelecidas no início de cada ano letivo, por 

disciplina, foram superadas pelos resultados escolares do final de cada ano letivo, 

verificando-se, em alguns casos, diferenças de cerca de 20%. Contudo, as disciplinas 

em que as metas foram menos ambiciosas acompanharam, apesar de algumas 

diferenças, os resultados escolares obtidos no final dos anos letivos em análise. De 

salientar que nos anos letivos em análise não se verificou qualquer caso de abandono 

escolar. 
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Síntese da análise dos questionários 
 

Os questionários aplicados foram objeto de análise e reflexão, tendo resultado um 

documento que figura como anexo a este Projeto Educativo. Contudo, consideramos 

que devem aqui ser realçados, de forma sintética, alguns aspetos.  

Pontes Fortes Pontos Fracos (a melhorar) 

Perguntas comuns a todos 

Importância na participação em projetos 
europeus. 

 

Alunos e professores (prática educativa) 

Utilização de tecnologias digitais. Utilização de métodos inovadores a 
implementar no agrupamento, tais como APD e 
ABJ. 
Apps. 
Gaming/gamificação. 

Alunos 

Bom relacionamento entre pares. Mais visitas de estudo. 
Mais clubes (artes e ciências experimentais). 

Professores 

Boa colaboração da direção com as 
estruturas pedagógicas. 
Desenvolvimento de metodologias de 
trabalho em equipa pelos coordenadores 
de departamento. 
Trabalho cooperativo dos diretores de 
turma. 

Formação na área específica de cada docente. 

Encarregados de educação 

O ensino praticado no agrupamento 
corresponde às expetativas. 
A informação sobre os seus educandos é 
suficiente e fornecida atempadamente. 

Maior participação das famílias nas atividades 
escolares. 
A escola devia proporcionar momentos de 
maior envolvência com as famílias. 

Pessoal Não Docente 

 Maior investimento na formação profissional. 
Os materiais serem mais adequados a cada local 
de trabalho. 

Técnicas 

 Maior trabalho na delineação de estratégias 
entre técnicas e professores. 
Melhor avaliação/planeamento e intervenção a 
realizar junto dos alunos. 
Aquisição de novos e melhores computadores. 
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Análise SWOT 
 

Finalmente, neste capítulo, apresentamos a análise SWOT.   

FACTORES INTERNOS 

               Strengths               Weaknesses 

Forças  Fraquezas  

● Bons níveis de disciplina e inexistência de 
abandono escolar propiciam um ambiente 
educativo favorável ao desenvolvimento do 
processo de ensino/aprendizagem. 

● Capacidade para estabelecer parcerias eficazes 
com entidades locais. 

● O Agrupamento promove diversas iniciativas de 
reforço educativo, que estimulam nas crianças e 
jovens a valorização do conhecimento e a 
importância da aprendizagem contínua. 

● Dinamização de atividades de enriquecimento 
curricular (Projetos e Clubes). 

● Trabalho cooperativo dos diretores de turma. 
● Boa colaboração da direção com as estruturas 

pedagógicas.  
● Desenvolvimento de metodologias de trabalho 

em equipa pelos coordenadores de 
departamento. 

● Bom relacionamento entre pares/alunos; 
● Auscultação de diferentes atores da comunidade 

educativa na construção do PE; 
● Os resultados académicos são objeto de 

acompanhamento e avaliação regulares pelos 
órgãos de direção, administração e gestão e pelas 
estruturas de coordenação educativas e 
supervisão pedagógica; 

● Sensibilidade por parte dos EE de que a 
informação sobre os seus educandos é suficiente 
e fornecida atempadamente e o ensino praticado 
no agrupamento corresponde às expetativas; 

● Realização de reuniões de articulação vertical e 
horizontal no âmbito das disciplinas de 
matemática e português; 

● Valorização do trabalho desenvolvido pela 
direção, coordenadores de departamento, DT e 
em equipa; 

● Exercício generalizado de autoavaliação nas 
diferentes disciplinas reforça o sentido de 
responsabilidade. 

● Articulação inter/intradisciplinar ainda têm pouca 
expressão nas ações do PAA. 

● Divulgação na comunidade dos documentos 
estruturantes e orientadores do AEM e 
(re)conhecimento dessa divulgação por parte da 
comunidade. 

● Área de intervenção prioritária aferida nos 
questionários - STEAM (Science, Tecnhology, 
Engenering, Arts and Mathematics) - apresenta-se 
como proposta desafiadora em termos de afetação 
de recursos materiais. 

● Os questionários dos alunos revelam que os alunos 
desejam realizar mais visitas de estudo e clubes 
(artes e ciências experimentais); 

● Parque informático desajustado face às 
necessidades atuais; 

● Questionários das técnicas aferem a necessidade 
de implementar maior trabalho na delineação de 
estratégias entre técnicas e professores e melhor 
avaliação/planeamento e intervenção a realizar 
junto dos alunos; 

● Utilização de tecnologias digitais e métodos 
inovadores na prática educativa como (APD e ABJ, 
Apps, Gaming/gamificação;..) passível de ser 
melhorada. 
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FACTORES EXTERNOS 

                  Opportunities                Threats 

Oportunidades   Ameaças  
● Corpo docente estável, possibilitando a 

criação de uma “cultura de Agrupamento”; 
● Plataformas digitais disponíveis (Redes 

Sociais, Internet, Moodle, eTwinning…); 
● Aplicações pedagógicas disponíveis na rede 

(Apps,…); 
● Recursos disponibilizados pela BE; 
● Reduzido número de alunos por turma, que 

permite um trabalho mais individualizado; 
● Desejo manifesto, por parte dos pais/EE, da 

escola proporcionar momentos de maior 
envolvência com as famílias;  

● Estabelecimento de Parcerias com 
associações/instituições locais; 

● Estabelecimento de parcerias com instituições 
do ensino superior; 

● Possibilidade de apresentar candidaturas 
programas e projetos nacionais; 

● Candidaturas ao Programa Erasmus +; 
● Localização geoestratégica do Agrupamento – 

Geopark Estrela. 

● Interioridade do Agrupamento; 
● Escassa oferta de formação contínua para 

professores na área específica de cada docente; 
● Escassa oferta de ações de formação contínua 

para o pessoal não docente;  
● Reduzida participação dos pais/EE nas 

dinâmicas do Agrupamento; 
● Escassa autonomia financeira e pedagógica; 
● Diminuição do número global de alunos no 

agrupamento; 
● Turma única por ano de escolaridade (limita a 

oferta formativa e a participação em 
determinados projetos); 

● Professor único por ciclo de ensino (ausência de 
pares pedagógicos); 

● Estrutura física do edifício da EBS de Manteigas 
que contempla áreas de convívio cobertas 
residuais. 
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IV – Orientação estratégica do projeto 
 

Missão 
 

A Escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento integral dos jovens, não só 

ao nível da aquisição de conhecimentos, mas também ao nível das capacidades e 

atitudes. Assim, queremos que o agrupamento seja um espaço promotor do sucesso 

educativo, numa lógica de inclusão de todos e de cada um, através da promoção de 

competências que permitam aos alunos agir em contextos diversificados num tempo 

de mudança. 

 

Visão Estratégica 
 

Tendo em conta que “o mundo atual coloca desafios novos à educação” (PASEO, p.7), 

através da mudança constante e acelerada, a Escola tem de ter uma visão abrangente 

e que capacite os seus alunos para atuar num mundo de incertezas. 

A aquisição de conhecimentos, papel primitivo da Escola, deve estar ligada à aquisição 

de capacidades e atitudes num todo que permita agir de forma responsável e 

eficiente. Assim, vemos o sucesso educativo numa perspetiva mais abrangente que vai 

para além dos resultados académicos, e que capacite os alunos para o mundo em 

mudança, numa perspetiva de inclusão e equidade. 

No cerne da mudança está o ritmo em que se desenvolve o conhecimento científico e 

tecnológico. Tendo em conta o crescimento exponencial de informação, “as questões 

relacionadas com identidade e segurança, sustentabilidade, interculturalidade, 

inovação e criatividade” (idem) não podem ser descuradas porque estão no cerne do 

debate atual. A Escola deve ser “um ambiente propício à aprendizagem e ao 

desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as múltiplas literacias 

que precisam de mobilizar” (ibidem). 
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Para formarmos pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos, devemos “criar 

condições de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o 

sentido crítico” (PASEO, p.5). 

Perante os novos desafios que se colocam à escola, não podemos continuar com as 

estratégias que deram os seus frutos, no seu momento, mas temos de enveredar por 

novos e difíceis caminhos. A abertura para a mudança é fundamental. Impera assumir 

um novo posicionamento, através de novas estratégias e metodologias. A dinâmica da 

sala de aula tem de mudar. Na linha de Mulcahy (2015), citado por Baeta (2018, p.2), a 

própria organização dos espaços em que a aprendizagem ocorre deve ser repensada 

dado que “o layout tradicional da sala de aula tem-se revelado restritivo do 

desenvolvimento de múltiplas dinâmicas pedagógicas”.  

Indo ao encontro das áreas de competência previstas no PASEO (nomeadamente: 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico; Raciocínio e Resolução de Problemas; 

Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; Informação e Comunicação) bem como na 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, almejamos que a metodologia 

STEAM (Science, Tecnhology, Engineering, Art, Mathematics) assuma um papel central 

nas dinâmicas educativas do agrupamento, dando oportunidade de aprender de forma 

criativa, usando as habilidades do século XXI.  

 Neste processo de mudança, pretendemos que o agrupamento seja uma organização 

aprendente, na linha do definido por Senge (1992), em que a reflexão assuma um 

papel preponderante. Nesta perspetiva, o trabalho colaborativo assume um foco 

central a par da capacitação dos recursos humanos. 

Pretendemos uma escola aberta ao meio, que estabeleça verdadeiras relações de 

parceria com a comunidade educativa e com a comunidade local. Neste processo, 

devemos procurar uma comunicação eficaz. A qualidade da comunicação interna e 

externa assume uma grande importância para a qualidade das relações e do serviço 

prestado. Num mundo em que a tecnologia domina as nossas vidas, os meios digitais 

são fundamentais para chegarmos a todos de uma forma célere, mas também 

eficiente. 
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Prioridades e Opções Curriculares Estruturantes 
 

Tendo em conta as áreas de competência definidas no PASEO, bem como as 

prioridades estabelecidas no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, as 

prioridades no desenvolvimento do planeamento curricular são as que se seguem, 

discriminando-se as implicações práticas no dia-a-dia do agrupamento de escolas. 

Assim:  

a) A valorização das artes, das ciências, do desporto, das humanidades, das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, e do trabalho prático e experimental, bem 

como a integração das componentes de natureza regional e da comunidade local.  

 Artes: Artes Musicais no 3.º Ciclo (complemento à Educação Artística); 

Clube de Teatro; AEC de Expressão Dramática e de Expressão Plástica; 

coadjuvação da Expressão Plástica, Dramática e Musical no 1.º Ciclo e na 

EPE;  

 Ciências: valorização do ensino experimental nas áreas das Ciências 

Naturais e Físico-Químicas; coadjuvação no Ensino Experimental das 

Ciências no 1.º Ciclo; Clube Ciência Viva; parceria com centros Ciência Viva; 

parceria com instituições do ensino superior (Universidade da Beira 

Interior; Universidade de Aveiro; Instituto Politécnico da Guarda,…);  

projeto “Magia da Matemática”, no 1.º Ciclo, no âmbito do apoio ao 

estudo; apoio ao estudo na disciplina de Matemática, no 2.º Ciclo; projeto 

“A Matemática na ponta dos dedos” nos 2.º e 3.º ciclos; Domínios de 

Autonomia Curricular (DAC’s) com a metodologia STEAM; criação de 

projetos/clubes STEAM; 

 Desporto: coadjuvação da componente curricular de Educação Física no 1.º 

Ciclo e na EPE; Desporto Escolar; AEC’s de Atividade Física e Desportiva e de 

Xadrez; 

 Humanidades: valorização das Humanidades, apelando à importância do 

pensamento e da cultura, da consciência crítica e da ética, na era da 

informação, comunicação e do virtual, nomeadamente através do 

desenvolvimento de projetos e clubes; 
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 Tecnologias de Informação e Comunicação: utilização das novas tecnologias 

de informação e comunicação de forma transversal; Informática e Iniciação 

à Programação no 1.º Ciclo, incluída nas AEC; clube de Robótica. 

  

b) A aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, 

mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de problemas e 

ao reforço da autoestima dos alunos. 

 Desenvolvimento do espírito crítico e criativo. 

 Adoção de metodologias ativas como a aprendizagem por 

descoberta e a aprendizagem por projetos. 

 

c) A promoção de experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa e 

em línguas estrangeiras nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal.  

 Valorização da língua portuguesa, promovendo o gosto pelo seu uso 

correto, quer na produção oral, quer na produção escrita. 

 Apoio ao estudo destinado ao projeto “Solta a Língua” no 1.º Ciclo e 

a Português e Inglês no 2.º Ciclo.  

 Clubes da Rádio Escolar e de Leitura. 

  Concursos/atividades em articulação com a Biblioteca Escolar.  

  AEC de Inglês para os alunos dos 1.º e 2.º Anos de Escolaridade. 

 Projetos europeus (Erasmus +, eTwinning,...). 

 

d) O exercício da cidadania ativa, de participação social, em contextos de partilha e de 

colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade.  

 Valorização da Educação para a Cidadania para formar cidadãos 

informados, autónomos e civicamente ativos. 

 Incentivo à apresentação de projetos no âmbito do Orçamento 

Participativo. 

 Oferta Complementar destinada à Educação para a Cidadania, no 1.º 

ciclo. 
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 Cidadania e Desenvolvimento, como disciplina com programação 

própria nos 2.º e 3.º ciclos, coordenada pelo coordenador para a 

cidadania, sendo planificada e monitorizada nos conselhos de turma.   

 Educação para a Cidadania desenvolvida através de projetos dos alunos, 

no âmbito das diferentes disciplinas da matriz curricular, dos temas e 

projetos, sob coordenação de um dos professores da turma ou grupo de 

alunos, no ensino secundário. 

 Participação nos projetos Parlamento dos Jovens, Eco-Escolas e Educar 

para a Saúde. 

 Participação em projetos no âmbito do Erasmus+ e em projetos 

eTwinning.  

 

e) A implementação do trabalho de projeto (STEAM) como dinâmica centrada no papel 

dos alunos enquanto autores, proporcionando aprendizagens significativas.  

 Diversificação de métodos de trabalho e de estudo, privilegiando 

metodologias ativas como a aprendizagem por descoberta e a 

aprendizagem por projetos, de forma a ajudar os alunos a superar as 

suas dificuldades e alcançar aprendizagens significativas. 

 

O currículo tem de ser contextualizado, fruto da reflexão nos órgãos colegiais, numa 

lógica de trabalho colaborativo, apresentando-se aberto ao meio através de um 

conjunto de ações que constam no Plano Anual de Atividades e de estratégias 

pedagógicas que se suportam no conhecimento que os alunos têm do meio envolvente 

e da ligação com elementos locais. Na programação das atividades, devem ser tidos 

em consideração as Aprendizagens Essenciais e o PASEO.  

Os projetos a desenvolver têm um papel fundamentalmente formativo, indo ao 

encontro das áreas de competência e dos valores estipulados no PASEO, com especial 

ênfase nos domínios científico e tecnológico e da sensibilidade estética e artística, 

através da utilização de metodologias ativas, promovendo o pensamento crítico, a 

criatividade e a inovação. 

A metodologia STEAM deverá ser assimilada pelo corpo docente como uma peça 

fulcral para a excelência do serviço educativo que pretendemos prestar. A centralidade 
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desta opção implicará, na prática, um planeamento estratégico da parte dos órgãos de 

administração e gestão, passando pelo plano para a capacitação digital do corpo 

docente, baseado na metodologia SELFIE, numa primeira fase. No final da vigência 

deste Projeto Educativo, os alunos deverão possuir competências para o 

desenvolvimento de projetos de forma autónoma, exercendo os professores funções 

de supervisão e facilitação.   

A apropriação desta metodologia deverá ser fruto de uma reflexão urgente, de 

formação e de partilha. Através do trabalho colaborativo e do trabalho em equipa com 

intervenientes de diversas áreas de formação, deverão ser encetadas dinâmicas 

STEAM a partir do início da vigência do presente projeto educativo.   

A autonomia curricular dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 7 de julho tem de ser 

aproveitada. Assim, deverá ser feita com urgência uma reflexão profunda acerca da 

gestão flexível das matrizes curriculares-base, semestralização de disciplinas e da 

semestralização do ano escolar, conducentes à implementação de um projeto de 

inovação pedagógica, previsto na Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho. No mesmo 

sentido, tendo como pano de fundo o PASEO e as Aprendizagens Essenciais, deverá ser 

ponderada a criação de novas disciplinas promotoras e facilitadoras de uma nova 

abordagem educativa, nomeadamente através da metodologia STEAM, que melhor 

respondam aos desafios do tempo presente. 

 

Áreas de Intervenção 
 

As linhas que orientam o Projeto Educativo tiveram por base a aplicação de 

questionários a toda a comunidade educativa. Esta análise pode ser consultada em 

pormenor nos anexos deste projeto. 

Os dados recolhidos fundamentam as opções do presente Projeto Educativo, 

orientando a sua ação no sentido de valorizar e potenciar os pontos identificados e 

intervir de forma concertada para melhorar o bem-estar e o sucesso educativo do 

Agrupamento de Escolas de Manteigas, dando assim resposta às atividades de 

melhoria referenciadas.  
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A ação para o próximo triénio será desenvolvida em cinco áreas de intervenção: 

 

 
ESQUEMA N.º 4 - ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Objetivos Estratégicos 
 

No âmbito destas áreas de intervenção, são definidos os objetivos estratégicos que se 

seguem. 
 

Área de Intervenção - Sucesso Educativo 

Objetivos Estratégicos 

Melhorar os resultados escolares dos alunos. 

Promover o envolvimento e a responsabilização dos pais/Encarregados de Educação no 
percurso escolar e no sucesso dos seus educandos. 

Mudar as práticas educativas. 

 

Área de Intervenção – Formação e Capacitação dos Recursos Humanos 

Objetivos Estratégicos 

Promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente e dos técnicos 
especializados. 

Promover o desenvolvimento profissional do pessoal não docente. 

 

Área de Intervenção – Recursos Físicos e Tecnológicos 

Objetivos Estratégicos 

Renovar as Instalações dos edifícios escolares e respetivos espaços exteriores. 

Renovar os Equipamentos Tecnológicos. 

Atualizar o acervo da Biblioteca Escolar. 

Promover a eficiência energética do edifício da escola-sede. 
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Área de Intervenção – Relação Escola-Comunidade 

Objetivos Estratégicos 

Promover a abertura do Agrupamento à comunidade. 

Consolidar a identidade do Agrupamento, favorecendo a criação de laços com a 
comunidade. 

Afirmar o Agrupamento como referência na educação e formação. 

 

Área de Intervenção – Comunicação e Divulgação 

Objetivos Estratégicos 

Promover a notoriedade e visibilidade pública do Agrupamento. 

Assegurar os mecanismos de comunicação interna e em/com a comunidade. 

Implementar estratégias de comunicação inovadoras, interativas e dinâmicas. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANTEIGAS 
   PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Desafia-te! 

27 

V - Plano de Ação 
 

O Projeto Educativo do Agrupamento, enquanto documento orientador da ação para 

os próximos anos letivos, deve apontar um caminho concreto a seguir, em cada uma 

das áreas de intervenção. Desta forma, para cada área de intervenção, para além da 

definição de objetivos estratégicos, são também definidos objetivos operacionais e 

apontadas estratégias de operacionalização. São ainda apontados indicadores que 

permitam a monitorização e avaliação das medidas que se propõem.  
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Área de Intervenção – Sucesso educativo 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Estratégias/Operacionalização  Indicadores  

Melhorar os resultados 
escolares dos alunos. 

Melhorar o desenvolvimento de 
aprendizagens significativas 
pelos alunos. 

Melhorar as taxas de transição 
de ano e conclusão de ciclo. 

Melhorar os resultados nas 
disciplinas onde se observe um 
índice de negativas 
preocupante. 

Melhorar os resultados da 
avaliação interna. 

Melhorar os resultados da 
avaliação externa. 

Aumentar a percentagem do n.º 
de alunos/as que transitam sem 
negativas, quer no ensino 
básico, quer no ensino 
secundário. 

Aumentar a percentagem do n.º 
de alunos/as que, no 1.º ciclo, 
obtêm, na avaliação sumativa 
do final do ano letivo, apenas 
menções de Bom ou Muito 
Bom. 

Promover a articulação entre departamentos curriculares/disciplinas/áreas 
curriculares. 

Promover a articulação curricular e a sequencialidade das aprendizagens entre ciclos. 

Produzir materiais didático-pedagógicos e aferir instrumentos de avaliação. 

Promover práticas de uniformização de critérios de ensino/avaliação. 

Refletir sobre as práticas educativas nos departamentos, incrementando o trabalho 
colaborativo. 

Monitorizar o percurso escolar dos alunos (desde o  1.º ciclo até ao 12.º Ano). 

Monitorizar o sucesso educativo dos alunos, em função da análise comparativa com 
outras escolas (com contexto socioeconómico similar).  

Monitorizar a taxa de sucesso das escolas do Agrupamento em comparação com os 
resultados nacionais, de forma a acentuar a melhoria progressiva da organização. 

Implementar coadjuvâncias em sala de aula. 

Criar uma bolsa de professores para apoio aos alunos. 

Implementar práticas inovadoras e motivadoras no processo ensino/aprendizagem. 

Criar mecanismos de monitorização e acompanhamento das práticas pedagógicas, da 
coordenação dos departamentos curriculares e dos projetos. 

Realizar atividades conducentes a um ensino diferenciado para alunos que necessitam 
da mobilização de medidas de apoio à aprendizagem e inclusão, com vista a uma 

Taxas de Sucesso, 
taxas de Transição. 

 

Percentagem de 
sucesso dos alunos 
que frequentam 
apoios. 

 

Resultados estatísticos 
periódicos. 

 

Percentagem de 
sucesso dos alunos 
com medidas à 
inclusão. 

 

Resultados da 
avaliação interna, por 
disciplina, obtida em 
cada ano letivo. 
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Aumentar a percentagem do n.º 
de alunos/as que, nos 2.º e 3.º 
ciclos, obtêm, na avaliação 
sumativa do final do ano letivo, 
apenas níveis 4 ou 5. 

Aumentar a percentagem do n.º 
de alunos, do ensino 
secundário, na avaliação 
sumativa do final do ano letivo, 
com classificações iguais ou 
superior a 14 valores.  

Manter o abandono/insucesso 
escolar em níveis de quase 
inexistência. 

aprendizagem cooperativa e ativa. 

Diversificar e contextualizar as estratégias de ensino, aprendizagem e de avaliação. 

Promover reuniões para articulação entre professores do mesmo departamento e dos 
diferentes ciclos, a fim de partilhar estratégias, metodologias e conteúdos. 

Divulgar bons resultados e sucessos, internamente e na sociedade.  

Promover sessões formais de entrega de prémios/diplomas de mérito. 

Consciencializar os alunos e encarregados de educação da importância de elevar as 
expetativas, quer relativamente aos projetos de vida, quer aos resultados escolares. 

Promover a participação em eventos externos, nomeadamente Olimpíadas e 
Concursos. 

Organizar atividades que tragam antigos alunos à Escola, como forma de conhecer o 
impacto que a Escola teve no seu percurso pessoal e profissional e ainda como 
motivação/inspiração para os atuais alunos. 

Identificar precocemente os alunos que apresentem situações de possível abandono 
escolar.  

Promover um trabalho persistente por parte do Diretor de Turma. 

Promover um trabalho articulado com a CPCJ. 

Contactar regularmente com os Encarregados de Educação, de forma a prevenir 
situações de risco de abandono e atuar em tempo útil para solucionar possíveis 
situações de risco. 

Resultados da 
avaliação externa, por 
disciplina, obtida em 
cada ano letivo. 

 

Quadro de Mérito. 

 

Taxa de abandono 
escolar. 
 

Taxas de retenção. 
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Promover o 
envolvimento e a 
responsabilização dos 
pais/Encarregados de 
Educação no percurso 
escolar e no sucesso 
dos seus educandos. 

Aumentar a percentagem do n.º 
de pais e encarregados 
educação, que participam nas 
reuniões, 

Aumentar a percentagem do n.º 
de pais/Encarregados de 
Educação que se deslocam à 
escola. 

Aumentar a percentagem do n.º 
de pais/Encarregados de 
Educação que se envolvem nas 
atividades promovidas pela 
escola. 

Realizar reuniões com pais e encarregados educação por ciclo, ano de escolaridade, 
turma ou grupo de alunos sempre que necessário. 

Promover eventos de caráter informal, visando o estreitamento de relações entre o 
agrupamento e a família. 

Diversificar mecanismos de informação/divulgação sobre as atividades do 
agrupamento. 

Envolver os pais nas atividades do Plano Anual de atividades, solicitando-lhes ideias e 
sugestões. 

Organizar atividades que tragam os Pais/Encarregados de Educação à Escola. 

Número de reuniões 
realizadas. 

Número de 
eventos/atividades 
realizadas. 

Inquéritos/ 
Questionários. 

Mudar as práticas 
educativas. 

Adotar práticas educativas 
inovadoras. 

 

Criar/e ou dinamizar clubes e 
projetos inovadores. 

 

Implementar ambientes 
educativos inovadores. 

 

Integrar o modelo STEAM na 
aprendizagem dos diversos 
conteúdos e competências. 

Potenciar um ensino com uma vertente mais prática visando a aprendizagem criativa 
e ativa, onde o aluno é o centro/protagonista e motor desse processo. 

Alicerçar as aprendizagens no desenvolvimento de metodologias de projeto (Ex. 
Aprendizagem por Descoberta,…). 

Refletir sobre a organização da sala de aula, de modo a implementar novas dinâmicas. 

Alargar as fronteiras da sala de aula/escola, valorizando uma aprendizagem não 
formal (palestras, conferências, espetáculos, visitas de estudo, aulas de campo, …). 

Potenciar momentos formais/informais de trabalho colaborativo para partilha de 
práticas/experiências.  

Aumentar o uso das tecnologias digitais em sala de aula, imprimindo maior dinâmica, 
e facilitando o processo de ensino e aprendizagem. 

Elaborar um plano para a implementação da metodologia STEAM. 

Promover projetos, clubes e outras iniciativas, que vão ao encontro das necessidades 

N.º de atividades 
realizadas fora da sala 
de aula. 

 

Número de reuniões 
de trabalho 
colaborativo. 

 

Inquéritos de 
satisfação. 

Percentagem de 
atividades do PAA que 
contemplem 
metodologia STEAM. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANTEIGAS 
   PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Desafia-te! 

31 

e interesses dos alunos com especial ênfase na metodologia STEAM. 

Orientar os DAC’s para projetos com elevado significado para os alunos, privilegiando 
a metodologia STEAM. 

Criar recursos pedagógicos para integração das STEAM. 

Implementar um plano de competições anuais/trimestrais para apresentação dos 
projetos desenvolvidos pelos alunos, 

Criar, no âmbito da Autonomia e Flexibilização Curricular uma disciplina para 
desenvolvimentos de projetos, com docentes de diferentes áreas. 

Utilizar a metodologia STEAM no combate à diferença de género nestas áreas.  

Criação de uma equipa multidisciplinar para planeamento, desenvolvimento e 
acompanhamento das STEAM. 

Implementação do projeto MAIA (Monitorização, Acompanhamento e Investigação 
em Avaliação Pedagógica). 

 

 

 

Número de projetos e 
clubes com 
metodologia STEAM. 

 

 

 

 

Documentos 
produzidos. 
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Área de Intervenção – Formação e Capacitação dos Recursos Humanos 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Estratégias de operacionalização Indicadores 

Promover o 
desenvolvimento 
profissional do pessoal 
docente e dos técnicos 
especializados. 

Inventariar as necessidades de 
formação. 

Promover ações de formação 
profissional. 

Promover a capacitação na área 
STEAM. 

Incentivar a formação entre 
pares. 

Criar momentos de partilha com 
docentes de outras escolas. 

Incentivar o trabalho 
colaborativo. 

Elaborar candidaturas para a 
formação do pessoal docente e 
dos técnicos especializados.  

Incentivar o aperfeiçoamento 
das competências linguísticas 
em língua inglesa.  

Incentivar a troca de 
experiências com docentes de 
outros países. 

Sistematizar e monitorizar a 
supervisão da prática letiva em 
sala de aula. 

Atualizar anualmente do Plano de Formação do Agrupamento de Escolas (PFAE). 

Atualizar o Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE). 

Implementar o Plano de Transição Digital para a Educação (PTDE). 

Criar um plano de capacitação do corpo docente com vista à implementação da 
metodologia STEAM. 

Promover sessões para:  

 Formação sobre práticas pedagógicas de utilização das STEAM; 

 Apresentação dos princípios básicos da educação STEAM a partir de exemplos 
da sua aplicação; 

 Apresentação de cenários de aplicação da metodologia STEAM; 

 Reflexão metodológica sobre a implementação STEAM; 

 Análise das vantagens e desvantagens da aplicação da metodologia STEAM; 

 A apresentação de experiências de escolas que utilizam as STEAM. 

Divulgar ações de formação profissional (Cursos, MOOC´s, entre outros) na área de 
STEAM, eTwinning, resultados escolares e práticas inovadoras (Aprendizagem por 
Projetos, Aprendizagem por Descoberta, gaming, gamificação, entre outros). 

Reservar na ordem de trabalhos das reuniões de departamento, momentos para a 
partilha de conhecimentos e experiências. 

Realizar sessões de formação para a disseminação de boas práticas. 

Organizar seminários, workshops, palestras,… para partilha de experiências e 
disseminação de formação adquirida no âmbito do Programa Erasmus +. 

Dinamização de chats de conversação no Moodle. 

PFAE. 

PDE. 

PTDE. 

N.º de participantes. 

Atas das reuniões de 
departamento. 

N.º de ações 
realizadas. 

N.º de eventos e n.º 
de participantes. 

Horários dos docentes 

Materiais produzidos. 

Candidaturas 
aprovadas. 

Cursos promovidos e 
n.º de participantes. 

N.º de projetos. 

N.º de participantes. 

N.º de aulas 
observadas pelos 
pares. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANTEIGAS 
   PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Desafia-te! 

33 

Marcar nos horários dos professores tempos específicos para a planificação e 
elaboração de materiais. 

(Co)Responsabilizar os coordenadores das estruturas de liderança intermédia. 

Elaborar candidaturas anuais à Ação-Chave 1 (KA1) do Programa Erasmus+, 
direcionando-as para a área STEAM, para práticas inovadoras e para a utilização das 
TIC.  

Promover cursos de línguas. 

Participar em projetos eTwinning. 

Participar em Parcerias Estratégicas no âmbito do Programa Erasmus +. 

Constituir pares pedagógicos e promover as sessões para partilha de práticas. 

Refletir conjuntamente sobre essas experiências. 

Promover o 

desenvolvimento 

profissional do pessoal 

não docente. 

Inventariar as necessidades de 

formação. 

Promover ações de formação. 

Atualizar, anualmente, o Plano de Formação do Agrupamento de Escolas. 

Dinamizar e divulgar ações de formação para o pessoal não docente. 

Incluir o pessoal não docente nas candidaturas ao Programa Erasmus +. 

Plano de Formação. 

N.º de ações e n.º de 

participantes. 
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Área de Intervenção – Recursos Físicos e Tecnológicos 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Estratégias de operacionalização Indicadores 

Renovar as Instalações 
dos edifícios escolares e 
respetivos espaços 
exteriores. 

Melhorar as condições do salão 
polivalente (ginásio). 

Encetar procedimentos para a 
cobertura do polidesportivo 
exterior. 

Embelezar os espaços 
exteriores da EBS de Manteigas. 

Embelezar os espaços 
exteriores da EBM de 
Manteigas. 

Adquirir novos equipamentos 
lúdicos para o recreio do JI de 
Manteigas. 

Verificar semanalmente as lâmpadas e sua substituição sempre que necessário. 

Verificar a temperatura do pavilhão e ajustar do nível de aquecimento. 

Estabelecer contactos com vista à cobertura do polidesportivo (Ministério da 
Educação e Município de Manteigas). 

Pintar murais nos espaços exteriores (paredes, cobertos, bancadas do 
polidesportivo,...). 

Criar mais espaços lúdicos. 

Pintar um mural no pátio da EBM. 

Manter o espaço jardinado da EBM em parceria com a Junta de Freguesia de São 
Pedro e com o Município. 

Solicitar à autarquia a substituição de equipamentos danificados e aquisição de novos 
equipamentos. 

Inquérito de satisfação 

Cobertura do 
polidesportivo 
exterior. 

Espaços com novo 
visual. 

Aspeto do espaço 
exterior. 

Novos equipamentos. 

Renovar os 
Equipamentos 
Tecnológicos. 

Manter e otimizar os 
equipamentos existentes. 

 

Adquirir equipamento 
informático (computadores, 
impressoras 3D, …). 

 

 

 

 

Elaborar  e implementar o Plano de Ação para a Transição Digital do Agrupamento 
(PATD), recorrendo à metodologia SELFIE. 

Realizar operações de manutenção periódica do parque informático. 

Adquirir novos equipamentos com recurso ao orçamento do agrupamento de escolas. 

Solicitar ao Município de Manteigas a aquisição de novos equipamentos para a sala 
TIC da Escola Básica de Manteigas. 

Submeter candidaturas a projetos nacionais ou europeus. 

Procurar patrocínios junto de empresas locais e nacionais. 

Angariar verbas através da realização de eventos, em parceria com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação. 
 

Plano de Ação para a 
Transição Digital. 

 

Inventário do 
equipamento 
adquirido. 
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Criação de uma sala interativa. 

 

Adquirir material para a sala interativa: Legos Education, material da Areal Arduino, 

material de robótica. 

Rentabilizar material já disponível (computadores, mesas digitalizadoras; headphones, 

câmaras, …). 

Recorrer ao programa de empréstimos da Texas Instruments. 

Atualizar o acervo da 
Biblioteca Escolar. 

Adquirir novos livros para a BE. 
Adquirir livros com recurso ao orçamento do agrupamento de escolas. 

Solicitar ao Município de Manteigas a aquisição de livros destinados aos alunos da 
Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo. 

Inventário da BE 

Promover a eficiência 
energética do edifício 
da EBS de Manteigas. 

Substituir portas e janelas. 

Construir resguardos nas 
entradas. 

Estabelecer parcerias com entidades locais e nacionais. 

Submeter candidaturas a projetos nacionais e europeus, em parceria com o Município 
de Manteigas. 

Redução da despesa 
com eletricidade e 
gás. 
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Área de Intervenção – Relação Escola-Comunidade 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Estratégias de operacionalização Indicadores 

Promover a abertura do 
Agrupamento à 
comunidade. 

 

Implementar parcerias e 
protocolos com entidades da 
região com o objetivo de criar 
condições para o 
desenvolvimento de projetos de 
âmbito escolar, cultural, 
desportivo e económico. 

Estimular um clima de confiança 
e compromisso entre os 
parceiros. 

Consolidar uma cultura de 
planeamento conjunto e de 
articulação. 

Aumentar os níveis de 
participação dos pais nas 
atividades da escola. 

Apostar na divulgação e valorização da oferta educativa da escola. 

Colaborar com entidades e instituições para o estabelecimento de protocolos e 
parcerias. 

Desenvolver a articulação da escola e do meio num esforço de adequação da oferta 
existente às necessidades dos alunos e às realidades sociais. 

Dinamizar encontros abertos à comunidade com antigos alunos do Agrupamento que 
tenham percursos profissionais estimulantes.  

Envolver os Pais/ Encarregados de Educação na participação/dinamização das 
atividades da Escola, nomeadamente, através da implementação de atividades que 
permitam levar os pais à escola. 

Incentivar e aumentar o índice de participação dos Encarregados de Educação nas 
atividades dinamizadas (Reuniões, Escola de Pais, atividades de índole cultural e 
recreativa…). 

Número de eventos 
abertos à 
comunidade. 

Número de 
atividades/projetos 
realizados durante o 
ano letivo. 

Número parcerias 
atividades/projetos 
realizados. 

Número de eventos 
realizados. 

Concretização de uma 
cerimónia pública 
anual.  

Consolidar a identidade 
do Agrupamento, 
favorecendo a criação 
de laços com a 
comunidade. 

Realizar anualmente em todas 
as escolas pelo menos 1 
atividade por período aberta a 
toda a Comunidade Educativa.  

Organizar anualmente, na 
escola sede, um evento 
comemorativo, aberto à 
comunidade, envolvendo as 
escolas do Agrupamento. 

Envolver a comunidade educativa na vida do Agrupamento.  

Colaborar na dinamização de atividades conjuntamente com as autarquias e outras 
entidades (Conferências, Palestras, outras atividades, sobre temas variados, abertas à 
Comunidade).  

Organizar eventos comemorativos de forma a valorizar momentos significativos da 
vida das escolas do Agrupamento. 

Aumentar a cooperação entre o Agrupamento e as instituições do território em que 
ele se insere. 

Eventos organizados. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANTEIGAS 
   PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Desafia-te! 

37 

Reconhecer anualmente, em 
cerimónia pública, o mérito e a 
excelência dos alunos. 

Apoiar e incentivar as iniciativas 
e eventos da Associação de Pais 
e Enc.  de Educ., enquanto 
parceiro estratégico do 
Agrupamento. 

Reconhecer feitos significativos do Agrupamento ou dos seus membros em 
cerimónias públicas. 

Criar e divulgar símbolos que favoreçam a perceção da identidade do Agrupamento. 

Criar formas de preservar a memória da passagem dos alunos pelo Agrupamento.  

Auscultação e envolvimento dos diferentes atores sociais no(s) projeto(s) de escola. 

Afirmar o AEM como 
referência na educação 
e formação. 

Promover a imagem do 
Agrupamento. 

Realização de atividades de índole cultural abertas à comunidade, quer na escola, 
quer em espaços exteriores a esta. 

Auscultação das necessidades/expectativas da comunidade relativamente ao 
Agrupamento e envolvimento dos diferentes atores sociais no(s) projeto(s) de escola. 

Divulgação de casos de sucesso e boas práticas. 

Diversificação da oferta formativa de acordo com as necessidades/expectativas da 
comunidade. 

Articulação privilegiada da ação do AEM com a autarquia. 

Reuniões realizadas. 

Eventos promovidos. 
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Área de Intervenção – Comunicação e Divulgação 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Estratégias Indicadores 

Promover a 
notoriedade e 
visibilidade pública do 
Agrupamento. 

 

Reforçar a integração do AEM nas 
redes sociais. 

Estimular a partilha e difusão de 
informação mediante a utilização 
de canais de comunicação 
dinâmicos. 

Projetar a escola no exterior com 
a divulgação de notícias e eventos 
escolares. 

Projetar e sustentar uma imagem 
institucional credível junto da 
opinião pública.  

Melhorar a informação e divulgação das atividades da escola na comunidade. 

Aumentar a regularidade das publicações do AEM nas redes sociais. 

Promover a gestão de conteúdos de comunicação interna e externa. 

Melhorar o processo de organizar e armazenar informação. 

Criar/melhorar instrumentos de divulgação de informação. 

Desenvolver atividades, ações e projetos, visando a promoção de boas práticas. 

Promover a partilha de informações e práticas de sucesso, aproveitando as sinergias 
da comunicação digital. 

Promover e envolver os alunos no projeto de rádio da escola. 

Editar periodicamente uma Newsletter- “ex: Acontece …” para divulgar no AEM e 
comunidade informações pertinentes sobre: projetos já executados ou em execução; 
dar conhecimento de atividades ações e projetos em curso no AEM, novidades, etc. 

Presença nas redes 
sociais do Facebook, 
Instagram, Youtube, 
blogs,… (n.º de 
publicações, de 
gostos; de 
seguidores,…). 

Contagem de 
acessos/Download dos 
recursos. 

Estatística referente 
aos programas de 
rádio realizados. 

Recursos produzidos.  

Assegurar os 
mecanismos de 
comunicação interna 
e em/com a 
comunidade. 

Potenciar e dotar a escola de 
ferramentas que viabilizem uma 
comunicação mais eficiente.  
 
Potenciar dispositivos para uma 
mais ampla, rigorosa utilização e 
disseminação da informação dos 
meios de divulgação já existentes 
no seio da comunidade escolar. 

Conceber uma política de comunicação, visando a boa gestão dos conteúdos e ação 
cooperativa. 

Criar repositórios de informação mediante a utilização/dinamização de: Blogs 
temáticos; Moodle; Drive/nuvem, etc. 

Desenvolver e disseminar instrumentos de trabalho organizativos do ano escolar, 
facilitando a planificação a longo/médio prazo. 

Promover a criação e utilização de recursos digitais criados pela equipa da Biblioteca 
Escolar (BE). 

Monitorização das 
ferramentas e 
instrumentos 
mobilizados. 
Número de sugestões 
recebidas e 
percentagem das 
mesmas a que o AEM 
deu resposta. 
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Reforçar a participação ativa dos 
vários atores da comunidade 
educativa, envolvendo-os na 
construção de instrumentos 
reguladores da dinâmica do 
Agrupamento.  
 
Promover a cultura cooperativa.  

Organizar um sistema de apresentação de sugestões – ex: caixa de sugestões, amigos 
críticos.  

Definir tempos de trabalho comum, no horário dos docentes (ciclo, grupo disciplinar, 
equipas pedagógicas), para possibilitar a dinâmica comunicacional, trabalho conjunto, 
partilha de informação, recursos didáticos e partilha de métodos pedagógicos, 
realização de workshops, formação informal, etc.  

Criar um cronograma orientador e organizativo relativamente às reuniões a realizar 
durante o ano letivo. 

 
Horários dos 
docentes. 
 
Cronograma 
produzido. 

Implementar 
estratégias de 
comunicação 
inovadoras, 
interativas e 
dinâmicas.  

Selecionar canais de comunicação 
eficazes, tendo em atenção a 
realidade tecnológica.  

Fomentar atitudes críticas, 
refletidas e responsáveis no uso 
de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 

Desenvolver práticas promotoras 
de literacia digital. 

Promover a comunicação de 
forma adequada, utilizando 
meios e recursos digitais. 

Promover um trabalho mais próximo com os públicos prioritários. 
 
Criar redes públicas de conhecimento e de troca de informação. 
 
Estimular a interação/articulação entre os diferentes departamentos e a BE. 
 
Desenvolver espaços públicos e mediáticos para fomentar o debate e discussões 
sobre temas diversos. 

Estatística referente 
aos Recursos 
Educativos Digitais 
(RED) produzidos. 
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VI – Parcerias e Protocolos 
 

Dando continuidade a relações de proximidade com as forças vivas do meio 

envolvente, o Agrupamento de Escolas de Manteigas estabelecerá parcerias e 

protocolos com entidades locais, regionais, nacionais ou mesmo estrangeiras sempre 

que dessa cooperação possam resultar benefícios para as entidades envolvidas. Assim, 

serão considerados parceiros privilegiados as autarquias locais, as associações culturais 

e desportivas locais, as entidades religiosas locais e instituições de ensino superior. 
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VII – Divulgação, Monitorização e Avaliação 
 

O Projeto Educativo foi construído com a participação de toda a comunidade 

educativa. De qualquer forma, depois de aprovado, é importante que o mesmo seja 

convenientemente divulgado. Para além da divulgação nos meios eletrónicos, o 

Projeto Educativo será divulgado no início de cada ano letivo pelos diretores de turma 

a alunos, pais e encarregados de educação. Serão também criados flyers com as suas 

linhas principais. 

A implementação do Projeto Educativo inicia-se com a sua aprovação pelos órgãos de 

administração e gestão do agrupamento. Apesar do horizonte temporal do Projeto ser 

de apenas três anos, no final de cada ano letivo proceder-se-á à monitorização do 

mesmo, através da auscultação dos membros da comunidade educativa, através dos 

seus órgãos representativos. Desta forma, poder-se-á aferir se o rumo definido está a 

ser seguido. Com os procedimentos de monitorização pretende-se: 

• reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos do projeto; 

• rever estratégias e métodos de trabalho; 

• perspetivar a regulação da ação educativa; 

• contribuir para a formação dos atores participantes. 

No final do período de abrangência do Projeto Educativo, a sua execução será avaliada 

pelo Observatório de Qualidade do Agrupamento de Escolas, através da aplicação de 

questionários aos diversos membros da comunidade educativa (pessoal docente e não 

docente, alunos, pais e encarregados de educação). A avaliação do Projeto Educativo 

consubstanciar-se-á num relatório cuja informação servirá para a elaboração do 

Projeto Educativo seguinte. 
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