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1 -Introdução 

 

A escola é uma organização complexa, que se renova todos os anos 

letivos. 

Este Projeto Educativo tem como grande objetivo ser um documento que 

permita assumir um compromisso com todos os elementos da comunidade 

educativa. É fruto de inúmeros contributos de diversos elementos da 

comunidade educativa. Este projeto não deve só rever-se nas melhorias dos 

resultados cognitivos, mas também na aquisição de valores relacionados com a 

cidadania. As dinâmicas sociais, económicas e políticas colocam grandes 

desafios a uma escola, que pretende oferecer um serviço público de elevada 

qualidade, sustentada no rigor, participação, responsabilidade, confiança e 

respeito. 
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2-Caracterização do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas de Mourão é constituído pelas seguintes 

escolas: Escola Básica de Mourão (sede), Jardim de Infância de Mourão, 

Escola Básica 1/JI Luz, Escola Básica 1 /JI de Granja. 

A população escolar é bastante heterogénea, o que constitui um 

verdadeiro desafio para a escola conseguir respeitar e aceitar a individualidade 

de cada um. Ao mesmo tempo, esta heterogeneidade pode ser vista como uma 

grande oportunidade de promover uma escola inclusiva. 

No que diz respeito a recursos físicos, este agrupamento assegura a 

exiguidade das necessidades atuais, mas seria bastante benéfico um 

alargamento e requalificação de alguns espaços. 

Não podemos esquecer a importância das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, o Complemento de Apoio à Família e o Desporto Escolar, pela 

vitalidade que acrescentam à escola e pela resposta que dão às famílias, mas 

seria muito importante que estas atividades também dessem resposta à 

comunidade a nível desportivo e artístico. 

O agrupamento tem recursos na área das TIC, os quais tornam mais 

eficazes os circuitos de comunicação interna e externa. 

De um modo geral, podemos assegurar que o Agrupamento de Escolas 

de Mourão tem tudo para se responsabilizar pela transmissão de 

conhecimentos e valores para a vida futura dos nossos alunos. 
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3 – Missão, Visão e Linhas de orientação 

 

3.1-Missão 

 

A escola é definida por António Gomes Ferreira (2005) como:” Uma 

instituição que serve um tempo determinado e que se configura segundo as 

caraterísticas de um determinado tempo”. 

O diretor como primeiro defensor deste ideal, deve conseguir identificar 

e potenciar as capacidades de todos, saber mobilizá-los para a melhoria e o 

sucesso da Escola. Só com uma gestão partilhada e de proximidade, será 

possível envolver todos os intervenientes do processo educativo e só com o 

envolvimento e cooperação de todos, a escola poderá afirmar-se, melhorar e 

perdurar. 

 O Agrupamento de Escolas de Mourão deve continuar a assumir-se 

como o grande parceiro das forças vivas do concelho, tanto com a autarquia, 

como com as instituições de índole social e cultural. 

 

É ainda incumbência do Agrupamento: 

 

- Democratizar o acesso a uma escola de sucesso para todos; 

- Formar alunos conscientes nas opções que tomam para o seu percurso 

escolar, no sentido do prosseguimento dos estudos; 

- Privilegiar a inclusão social e a igualdade de oportunidades; 

- Envolver-se nas atividades da comunidade; 

- Prestar à comunidade um serviço educativo de qualidade, tendo em 

conta as características próprias da sua população escolar. 
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3.2- Visão 

 

O Agrupamento de Escolas de Mourão deve ser uma instituição capaz 

de prestar um serviço educativo de qualidade e com capacidade de 

mobilização e envolvimento da comunidade local. 

A visão de gestão baseia-se nas pessoas, as suas necessidades e as 

suas potencialidades. 

Uma escola de referência educativa, aberta à comunidade, atenta à 

inovação e à qualidade do serviço educativo prestado, criando em todos os 

elementos da comunidade educativa uma forte identificação com o ”seu” 

agrupamento, criando um sentimento de pertença coletiva propício à inovação 

e à afirmação da cultura de escola. 

 

3.3-Linhas de orientação 

 

Cooperação, Diálogo, Inovação, Tradição, Interação de culturas, 

Tolerância, Valorização das pessoas, Cultura de Trabalho, 

Reconhecimento e Promoção do mérito. 

 

A escola só pode promover o sucesso educativo dos alunos partindo da 

premissa que a escola é de e para todos. Para tal, deve responder às 

necessidades de cada um, aceitando os limites do conhecimento da criança e 

baseando-se no diagnóstico da realidade para se adaptar às exigências e às 

necessidades pedagógicas, reorganizando estratégias e currículos com 

confiança. 

Para alcançar os objetivos definidos neste Projeto Educativo, o 

agrupamento deve sustentar a sua ação nas seguintes linhas de orientação: 

 

 Envolvimento efetivo de toda a comunidade escolar; 

 Valorização do mérito e do esforço; 

 Respeito pelas regras, procedimentos e pessoas; 

 Recompensa da disciplina e penalização do incumprimento; 

 Incentivo ao rigor, exigência e valorização do trabalho efetuado; 
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 Fomento do sucesso escolar e profissional; 

 Promoção de uma cidadania responsável, solidária e de respeito 

realçando as capacidades de cada um; 

 Otimização da reflexão, partilha e corresponsabilização; 

 Valorização da aceitação da diferença, da tolerância, da solidariedade e 

entreajuda; 

 Promoção do incentivo a abordagens pedagógicas de caráter prático e 

ou inovador. 

 

No que concerne ao funcionamento geral do agrupamento, assim como 

na atuação individual de cada um, serão tidos em conta: 

 

 A atuação em conformidade com os princípios constitucionais e de 

acordo com a lei, o direito e o interesse público; 

 O dever de justiça, imparcialidade e igualdade no exercício das funções, 

tratando de forma justa e imparcial todos os elementos da comunidade 

educativa, atuando de forma neutra e coerente; 

 A exigência aos elementos da comunidade educativa do estritamente 

necessário e indispensável à realização das suas tarefas dentro da 

instituição. 
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4-Áreas de intervenção: 
 

Baseado na análise regular de resultados e na experiência do último 

quadriénio, considero as seguintes áreas como norteadoras da intervenção a 

realizar nos próximos quatro anos: 

 

1. Aprendizagens e Competências Sociais 

2. Organização e Gestão 

3. Recursos físicos e materiais 

 

 

 

 

“A inclusão tem um preço, mas esse preço não pode ser tudo aceitar, 

tudo admitir, tudo ter desculpa.” (Pacheco, 2009)  

 

 A inclusão é arranjar estratégias para incluir, ou seja, para ter pessoas felizes 

na escola. Pessoas satisfeitas alcançam melhores resultados. 
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1. Aprendizagens e Competências Sociais 

 

 

A escola ganha muito em se organizar de forma a encontrar soluções. 

Para cada caso concreto, em torno de situações concretas, na procura de 

soluções para cada caso, partindo sempre das capacidades e das limitações 

de cada um para atingirmos sucesso para todos. 

 A qualidade das aprendizagens. 

 Sucesso pleno. 

 Insucesso. 

 Indisciplina. 

 Segurança. 

 

 “Educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas 

vezes lhe foram traçadas como destino, pelo nascimento.” Nóvoa (……) 

 

Problemas 

Muitos melhoram pouco! 

Dificuldades de cumprimento de regras por parte dos alunos e 

de alguns encarregados de educação. 

Envolvimento e participação dos alunos e dos encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos e nas 

estruturas representativas e nos órgãos de gestão. 
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Problema 1 
Muitos melhoram pouco! 

Objetivos 

 

 Melhorar o sucesso educativo dos alunos; 

 Melhorar a percentagem de alunos que atingem 

resultados de excelência; 

 Reconhecer o empenho dos alunos; 

 Rentabilizar e aumentar os recursos de apoio ao ensino. 

 Desenvolver competências sociais; 

 Articular com a Associação de Pais; 

 Adequar estratégias pedagógicas em sala de aula; 

 Articular com o Programa de Educação para a Saúde 

Estratégias 

 

 Práticas de inclusão e práticas letivas diferenciadas para 

todos os alunos, valorizando as competências gerais 

com competências formativas; 

  Reforço especializado nas diversas áreas curriculares 

aos alunos que revelem maiores competências; 

 Promover oficinas de recuperação de aprendizagens; 

 Implementar o Trabalho de Projeto, envolvendo as 

competências de cidadania; 

 Incluir 20% de aulas práticas nas planificações de todas 

as disciplinas; 

 Potenciar a ação dos professores disponíveis na bolsa 

de substituição em tarefas de apoio à aprendizagem dos 

alunos e serviços da escola; 
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Problema 2 Dificuldades de cumprimento de regras por parte dos 
alunos e de alguns encarregados de educação. 

Objetivos 

 

 Proporcionar condições para uma vivência em 

segurança e com disciplina na escola e na comunidade; 

 Reduzir os conflitos e a indisciplina; 

 Prevenir situações de indisciplina através de projetos 

motivadores; 

 Analisar e aplicar o código de conduta. 

 Assegurar a aquisição de competências pessoais e 

sociais, por parte dos alunos permitindo-lhe êxito e 

motivando-os a prosseguir os estudos; 

 Envolver e responsabilizar os encarregados de 

educação pelas ações dos seus educandos. 

 Melhorar a assiduidade e a pontualidade. 

 Desenvolver competências sociais. 

 Melhorar a vigilância dos espaços. 

 Cumprir o Regulamento Interno e o Código de Conduta. 

 Articular com a Associação de Pais; 

Estratégias 

 Divulgação, análise e aplicação do RI, do Código de 

Conduta do Agrupamento junto dos alunos e dos 

demais elementos da comunidade educativa; 

 Criar Regulamentos de Delegado de Turma e Finalistas 

 Gestão adequada e célere dos mecanismos legais ao 

nível disciplinar; 

 Manutenção e reforço da ação realizada pelo Gabinete 

de Apoio ao Aluno e Equipa Multidisciplinar; 

 Participação em projetos de âmbito local e/ou 

nacional/internacional que promovam a valorização de 

competências sociais; 

 Recuperação da Oferta Complementar, no sentido de 

assembleia de turma 

 Articulação com a Associação de Pais. 
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 Implementar a participação do Gabinete de Apoio ao 

Aluno nas reuniões de direção de turma e nas de 

departamento do 1º ciclo sempre que assim se 

justifique; 

 Implementar horários de cumprimento efetivo dos 

tutores com os tutorandos, dentro e fora das aulas; 

 Implementar um projeto de Mentoria; 

 Dinamizar projetos de Cidadania e empreendedorismo; 

 Implementar estratégias de intervenção atempada, 

aquando de situações de indisciplina. 
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Problema 3 

Envolvimento e participação dos alunos e dos 
encarregados de educação na vida escolar dos seus 
educandos e nas estruturas representativas e nos 
órgãos de gestão. 

Objetivos 

 

 Compreender e responder à necessidade dos pais e 

encarregados de educação para o acompanhamento da 

vida escolar do seu educando face à realidade social 

atual; 

 Assegurar o compromisso entre a escola e a família 

para o sucesso educativo dos alunos; 

 Aumentar a participação dos alunos e encarregados de 

educação na construção dos documentos estruturantes 

do Agrupamento. 

 Participar ativamente na vida da escola; 

 Articular com a Associação de Pais; 

 Desenvolver competências sociais. 

 Articular com o Programa de Educação para a Saúde e 

parceiros (UCCALMOREG) 

 

Estratégias 

 Recuperação da Oferta Complementar; 

 Proporcionar momentos de reflexão periódicos com a 

presença da direção; 

 Continuar a apostar na diversificação dos meios de 

contacto com os encarregados de educação, recorrendo 

às novas tecnologias de informação, não 

negligenciando o contato presencial; 

 Dinamizar ações de formação interna para 

encarregados de educação; 

 Compreender e responder às necessidades dos 

encarregados de educação; 

 Realização de atividades culturais, desportivas, de 
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articulação pedagógica, procurando a parceria dos pais; 

 Reforçar as estratégias de educação para a cidadania. 
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2. Organização e Gestão 

 

O sucesso de uma organização, cada vez mais implica o reforço das 

dimensões coletivas, do trabalho em equipa, da intervenção conjunta nos 

projetos educativos de escola. 

 Procurar mobilizar um conhecimento pertinente, através de uma reflexão 

conjunta (sem confundir os papéis de cada um) de distintas abordagens de 

uma mesma situação. 

 

 Articulação entre os diferentes níveis de educação. 

 Supervisão pedagógica e autoavaliação. 

 Horários do pessoal docente, não docente e demais técnicos. 

 Formação do pessoal docente e não docente. 

 Supervisão das Atividades de Enriquecimento Curricular e da 

Componente de Apoio à família. 

 A comunicação online através de e-mail.  

 Participação dos encarregados de educação e dos alunos na 

elaboração dos documentos estruturantes da escola; 

 Papel do professor tutor e do mentor; 

 Sistematização do funcionamento do GAA; 

 Reestruturação do funcionamento do Conselho Pedagógico, Conselhos 

de Docentes/de Turma; 

 Restruturação, sistematização e divulgação dos protocolos e 

procedimentos de atuação. 

 

 

“Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só…” 

(Paulo Freire) 
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Problemas 

 Articulação entre os diferentes ciclos de ensino.  

A complexidade do trabalho docente reclama uma 

competência coletiva. A ideia de docência como coletivo, não 

só no plano do conhecimento, mas também na ética. Para 

podermos dar resposta aos dilemas de uma escola, onde 

prevalecem as diferenças culturais e os valores, temos que 

assumir a ética profissional, o sentimento de pertença à 

escola, para podermos construir o diálogo entre todos eles 

(docentes de todos os graus de ensino). 

 Escassez de recursos financeiros. 

Distância da sede do agrupamento aos polos. 

Envolvimento e participação do pessoal docente e não 

docente. 

Os professores devem sentir-se apoiados com condições para 

o desempenho da sua função. Ao pessoal não docente devem 

ser oferecidas condições para melhorar as suas competências 

nas áreas das novas tecnologias, primeiros socorros, relações 

interpessoais e gestão de conflitos. 

Tornar as Atividades de Enriquecimento Curricular e os Clubes 

úteis e atrativos. 

Hoje a realidade da escola, obriga-nos a ir mais além do que a 

escola, interferir com o público e intervir no espaço público faz 

parte da educação 
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Problema 1 
Articulação entre os diferentes níveis de ensino 

Objetivos 

 

 

 Fomentar a cultura de escola; 

 Colmatar a falta de pré-requisitos necessários para a 

evolução do trabalho escolar dos alunos; 

 Dinamizar regularmente momentos de formação e 

partilha de boas práticas; 

 Elaborar trimestralmente os relatórios de autoavaliação 

em todos os serviços, clubes e departamentos. 

 Registar e analisar boas práticas (relatórios de 

supervisão pedagógica em 50% dos docentes de cada 

departamento). 

 Transmitir informação entre departamentos (criação de 

uma Drive da escola). 

 Continuar a prática da discussão dos resultados 

alcançados trimestralmente em sede de Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral 

 Fomentar o acesso de toda a comunidade educativa de 

pelo menos uma formação anual. 

 

Estratégias 

 Criação de uma mancha comum de horário em todos os 

graus de ensino, criando espaços de reuniões, as quais 

funcionarão com objetivos bem definidos pelo CP; 

 Realização de uma ação de formação para todos os 

docentes e não docentes sobre indisciplina; 

 Recuperar um sistema se supervisão pedagógica; 

 Recuperar mecanismos de autoavaliação, em todos os 

serviços e departamentos; 

 Criar um registo das principais linhas de atuação. 
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Problema 2 
Escassez de recursos financeiros. 

Objetivos 

 

 Proporcionar recursos financeiros para a melhoria das 

condições de trabalho e para a execução das atividades 

previstas no Plano de Atividades; 

 Assegurar os recursos financeiros adequados para o 

investimento em material pedagógico-didático. 

 Reorganizar a alocação dos materiais de apoio às aulas. 

 Elaborar trimestralmente os relatórios de autoavaliação 

em todos os serviços, clubes e departamentos. 

 

Estratégias 

 Dar continuidade à seleção criteriosa dos fornecedores 

de serviços, equipamentos e materiais, procurando a 

melhor correlação custo/benefício, utilizando no 

cumprimento das obrigações legais, as plataformas 

eletrónicas de compras públicas; 

 Manter a gestão rigorosa e reinvestimento na qualidade 

dos produtos vendidos na papelaria; 

 Dar continuidade à formalização de candidaturas a 

projetos que permitam a aquisição de equipamentos em 

parceria com a Autarquia. 
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Problema 3 
Distância da sede do agrupamento aos polos. 

Objetivos 

 

 Continuar a valorizar as AEC’s; 

 Aumentar o sentimento de pertença e proximidade. 

 Transmitir informação entre departamentos (criação de 

uma Drive da escola). 

 Continuar a prática da discussão dos resultados 

alcançados trimestralmente em sede de Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral 

 

 

Estratégias 

 Elaboração criteriosa de horários, facilitadores da 

mobilidade entre os diferentes estabelecimentos de 

ensino; 

 Visitas mensais do diretor aos polos; 

 Contacto privilegiado via e-mail e melhoria da internet 

nos estabelecimentos de forma a assegurar esta 

situação 
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Problema 4 Envolvimento e participação do pessoal docente e não 

docente. 

Objetivos 

 

 Reforçar o sentimento de pertença coletiva; 

 Contribuir para a construção de um clima de empatia; 

 Ouvir diversas visões que visem melhorar os resultados; 

 Criar uma estrutura intermédia no pessoal não docente. 

 Transmitir informação entre departamentos (criação de 

uma Drive da escola). 

 Continuar a prática da discussão dos resultados 

alcançados trimestralmente em sede de Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral 

 Fomentar o acesso de toda a comunidade educativa de 

pelo menos uma formação anual. 

 

Estratégias 

 Reuniões da direção com os coordenadores de 

departamento do Agrupamento e com os representantes 

do pessoal não docente, com a intenção de partilhar os 

problemas da escola e tentar arranjar soluções que 

melhorem o funcionamento da organização; 

 Aprovar em CP todos os documentos estruturantes do 

Agrupamento, a organização das reuniões das 

estruturas intermédias e todos os regulamentos e 

documentos a adotar pelo Agrupamento; 

 Manter estruturas intermédias para apoio à gestão dos 

recursos no pessoal não docente. 

 Implementar um sistema de partilha de aprendizagens 

entre o pessoal não docente. 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Mourão 

2021-2025 

 

 

21 

Problema 5 Tornar as Atividades de Enriquecimento Curricular e os 

Clubes úteis e atrativos. 

Objetivos 

 

 Aumentar a oferta; 

 Promover o desporto e atividades artísticas; 

 Valorizar os resultados alcançados pelos alunos. 

 Continuar a prática da discussão dos resultados 

alcançados trimestralmente em sede de Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral 

 

 

Estratégias 

 Manter as parcerias com instituições locais (Abrigo 

Infantil, Banda Municipal, Grupo de Teatro, Jornal o 

Mouranense, C.M.M., Juntas de Freguesia); 

 Participar em atividades desportivas (futebol, atletismo, 

natação…), que não sejam só a nível escolar; 

 Criar pequenos núcleos dessas modalidades; 

 Promover o teatro, o cante e o jornalismo; 

 Continuar a dinamização do Centro de Formação 

Desportiva. 
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3. Recursos Físicos e Materiais 

 

      A prestação de um serviço educativo de qualidade implica uma 
gestão rigorosa dos recursos humanos e materiais. 

 Melhoria das condições de segurança e de higiene. 

 Melhoria e criação de espaços. 

 Acesso ao programa alunos, em todo o espaço escolar. 

 Rentabilização das TIC. 

Problemas 

Estado de conservação e manutenção da escola. 

Gestão e rentabilização da utilização dos materiais didáticos. 

Eficácia dos circuitos de informação e comunicação; 

O uso das TIC. 
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Problema 1 
Estado de conservação e manutenção da escola. 

Objetivos 

 

 Melhorar as condições de trabalho; 

 Melhorar os espaços exteriores e interiores da escola; 

 Criar um projeto sustentável e participado por toda a 

comunidade escolar com a envolvência exterior do 

agrupamento; 

 Embelezar o espaço exterior; 

 Continuar a melhorar os equipamentos existentes. 

 

 

Estratégias 

 Intervenção regular com a autarquia com o objetivo de 

manutenção dos edifícios escolares; 

 Estabelecer diálogos estratégicos com a C.M.M. e 

Ministério da Educação, tendo em vista a possibilidade 

de obras de melhoramento, nomeadamente a 

construção de um telheiro coberto que permita a ligação 

entre os edifícios; 

 Aquisição de mobiliário para exterior, que permita aos 

alunos e professores alguns espaços de convívio; 

 Requalificação da BE; 

 Dinamizar o trabalho de projeto nas turmas PIEF, 

através do melhoramento do espaço exterior. 
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Problema 2 Gestão e rentabilização da utilização dos materiais 

didáticos. 

Objetivos 

 Reorganizar a alocação dos materiais existentes. 

 

 

Estratégias 

 Descentralizar os recursos didáticos, por ciclose 

estabelecimentos. 

 

 

 

Problema 3 
Eficácia dos circuitos de informação e comunicação; 

O uso das TIC. 

Objetivos 

 

 Melhorar os circuitos e procedimentos de informação e 

comunicação; 

 Rentabilizar os novos equipamentos digitais; 

 Tornar mais eficazes os circuitos de informação e 

comunicação interna e externa. 

 Disponibilizar formação em TIC para docentes. 

 Disponibilizar formação para encarregados de educação 

na utilização do GIAE 

 Sintetizar e divulgar todas as normas, regras e 

procedimentos a adotar; 

Estratégias 

 Retomar a divulgação por mail e no placard das 

agendas de trabalho/atividades mensais 

 Continuar a assumir o email como meio privilegiado de 

comunicação interna; 

 Continuar a potenciar a página do Agrupamento como 

plataforma de comunicação e interação com a 

comunidade educativa; 

 Dotar o pessoal não docente e encarregados de 

educação das competências necessárias à utilização 
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das TIC; 

 Promover o uso do cartão eletrónico; 

 Uso do GIAE em todo o espaço escolar. 

 Sistematizar as funções do porteiro. 
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5. Divulgação e mecanismos de acompanhamento da 

implementação do Projeto Educativo 

Um projeto não deve ser entendido como algo finalizado. Deve evoluir e 

ultrapassar o aparecimento de novos problemas, necessidades e desafios, com 

que uma escola se confronta no dia a dia. A auscultação contínua da 

comunidade facilitará o projeto ser dinâmico e estar em constante 

desenvolvimento. 

Equipa de Autoavaliação fará o seu acompanhamento e avaliação.  

 

 

“Ora é lógico … 

Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer…”  

(Paulo Freire) 
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