METAS E OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO EDUCATIVO

Meta 1 – Promover a educação e a inclusão de todos os alunos
1.1 – Diversificar a oferta educativa, adequando-a aos interesses e necessidades do públicoalvo;
1.2 - Melhorar a qualidade de resposta aos alunos com necessidades educativas especiais;
1.3 – Melhorar a articulação entre os docentes da turma/disciplina, os docentes de educação
especial e os técnicos que intervêm com os alunos;
1.4 – Estimular a participação de todos os alunos em projetos desenvolvidos no âmbito da
Escola/Comunidade;
1.5 – Prevenir o abandono escolar, através da criação de ofertas educativas diversificadas,
designadamente formação profissional e cursos de educação formação;
1.6 – Reduzir o abandono escolar de acordo com as taxas previstas no Plano Nacional de
Promoção do Sucesso Escolar;
1.7 – Consciencializar os alunos para a sua responsabilidade no que respeita ao seu processo de
aprendizagem;
Meta 2 – Melhorar a qualidade do sucesso educativo
2.1 - Institucionalizar mecanismos de internos de auto e heteroavaliação do desempenho dos
diversos serviços, estruturas, órgãos de administração e gestão escolar e agentes educativos;
2.2 – Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos nas diversas áreas curriculares,
avaliando de forma sistemática o aproveitamento e os resultados escolares dos alunos;
2.3 - Definir estratégias específicas para superar problemas de insucesso escolar;
2.4 - Promover a educação global dos alunos nas componentes de saúde, desporto, civismo,
ética, estética, tecnologia e ecologia;
2.5– Promover a educação para a saúde, dando oportunidades aos jovens para adquirirem
conhecimentos e desenvolverem atitudes e valores que lhes permitam tomar decisões
assertivas;
2.6 – Criar ou desenvolver atividades de complemento curricular, numa perspetiva de formação
integral do aluno;
Meta 3 – Integrar as componentes locais e regionais no currículo dos alunos
3.1 – Promover a articulação interdisciplinar e entre os vários níveis de escolaridade;
3.2 - Promover a utilização crescente das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem;
3.3 - Apoiar e desenvolver projetos que promovam o conhecimento da realidade sociocultural
nacional e internacional, dinamizando relações de parceria educativa;

Meta 4 – Melhorar a qualidade de desempenho do pessoal docente e não docente
4.1 - Estabelecer áreas de formação prioritárias;
4.2 – Promover a formação contínua do pessoal docente e não docente;
4.3 – Utilizar os dados da avaliação interna e externa para a promoção do desenvolvimento
profissional.
4.4 - Valorizar a formação dos docentes do Agrupamento, fomentando a sua utilização em
atividades de desenvolvimento ou de complemento curricular.
Meta 5 - Fomentar um bom clima relacional entre os elementos da comunidade educativa
5.1 - Fomentar a participação de todos os membros da comunidade na definição da missão,
visão e valores do Agrupamento;
5.2 – Aumentar o grau de satisfação dos intervenientes no processo educativo;
5.3 – Aumentar o envolvimento e a participação de todos, desenvolvendo uma cultura de
pertença e construindo os elos do Agrupamento;
5.4 – Reduzir progressivamente o número de casos de indisciplina;
5.5 – Promover a relação escola-família, incentivando a intervenção ativa e responsável dos
pais/encarregados de educação na vida do Agrupamento;
5.6 - Incentivar o envolvimento dos Alunos, do Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e dos
Pais e Encarregados de Educação na vida escolar e nos Órgãos de Administração e Gestão da
Escola.
5.7 - Fomentar a utilização da Internet e de outros recursos tecnológicos, como a plataforma
Microsoft, na comunicação entre os membros da comunidade educativa;
5.8 - Promover a utilização da página da eletrónica do Agrupamento como veículo privilegiado
de comunicação e informação;
Meta 6 - Promover a valorização e rentabilização dos espaços escolares.
6.1 – Melhorar os espaços escolares adequando-os ao público-alvo;
6.2 – Promover o apetrechamento do espaço de sala de aula com materiais didáticos
adequados;
6.3 – Promover a atualização e utilização dos recursos das Bibliotecas Escolares;
6.4 – Zelar pela manutenção e embelezamento dos espaços exteriores;
6.5 – Incentivar o cumprimento de normas de higiene e de segurança pessoal e coletiva.
Meta 7 – Aprofundar as relações do Agrupamento com a comunidade.
7.1 - Estabelecer novas parcerias com elementos da comunidade e reforçar as já existentes;
Meta 8 – Promover a existência de escolas ecológicas
8.1 – Incrementar políticas de redução, reutilização e reciclagem;

8.2 – Implementar ações de sensibilização de toda a comunidade escolar para a necessidade de
se assumir um modo de vida ecologicamente responsável;
Meta 9 – Fomentar a dimensão europeia da educação
9.1 – Contribuir para o conhecimento da cultura dos vários povos que constituem a União
Europeia;
9.2 – Promover a elaboração de projetos que promovam o respeito pela diversidade cultural,
étnica e religiosa.
Meta 10 – Fomentar a utilização responsável e segura das TIC
10.1 – Sensibilizar os alunos para as questões inerentes à utilização segura da Internet;
10.2 – Promover o espírito crítico que permita a utilização da informação online de forma a
transformá-la em conhecimento.

