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Introdução  

  

O Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira foi constituído no final do ano letivo 2012/2013. 

Após 5 anos da criação do Agrupamento Dr. Manuel Laranjeira torna-se necessário criar um Projeto 

Educativo que seja um documento que consolide e melhora as boas práticas já existentes. 

Com um ambiente escolar fortemente influenciado por constantes e inusitadas mutações (sociais, 

económicas, políticas e tecnológicas) é imprescindível promover a inovação e a excelência. Num contexto 

como o atual, em constante mudança, é necessário que os nossos alunos sejam capazes de fazer mais do 

reproduzir os sistemas existentes. Este é, inquestionavelmente, um desafio crucial para todos os alunos do 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.  Por isso, um dos princípios orientadores do Projeto 

Educativo para o quadriénio 2017/21 é o de Melhorar os Processos de Ensino Aprendizagem, dando enfâse 

às oportunidades criadas com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.  

O Agrupamento tem a preocupação de melhorar os resultados escolares e de promover o sucesso 

educativo dos seus alunos, dando uma atenção especial aos apoios educativos, e preocupando-se com a 

orientação vocacional e profissional dos alunos.  

O respeito pela individualidade de cada um dos nossos alunos foi sempre um princípio basilar da 

escola pública, e do nosso agrupamento. Assim, torna-se necessário adequar as estratégias pedagógicas a 

cada aluno, respeitando a diferença e os ritmos de aprendizagem de cada um, nomeadamente dos alunos 

com necessidades educativas especiais.  

Promover a cooperação entre a Escola, a Família e a Comunidade é o outro princípio orientador 

deste Projeto Educativo. O Agrupamento necessita de continuar a criar parcerias que reforcem o 

envolvimento da comunidade e que, com a colaboração das famílias, desenvolvam um conjunto 

diversificado de ações que nos levem à construção de um Agrupamento verdadeiramente inclusivo, 

integrador de crianças e jovens oriundos de contextos socioculturais diversificados.  

 O Projeto Educativo do Agrupamento surge como o documento que consagra as orientações educativas, 

no qual se explicitam os princípios, os objetivos, as estratégias e as metas a que nos propomos.  

O nosso Projeto Educativo pretende reforçar a cultura organizacional de Agrupamento, 

orientando-o para a resolução de problemas e levando à prossecução de um caminho partilhado e 

colaborativo, responsabilizando-se pelos seus alunos, que são o centro e o seu alvo.  
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Caracterização do Agrupamento  

  

O Agrupamento está inserido na freguesia de Anta/ Guetim do Concelho de Espinho e abrange seis 

unidades orgânicas (UO), sendo a escola sede do Agrupamento a Escola Básica e Secundária Dr. Manuel 

Laranjeira.  

   

Nível de ensino  Estabelecimento de Ensino  

2º /3º ciclo e Secundário  
Escola Básica e Secundária Dr. Manuel 

Laranjeira 

2º/ 3º ciclo  Escola Sá Couto 

Pré-escolar e 1º ciclo  

Escola Básica Anta 

Escola Básica Espinho 3 

Pré-escolar  Jardim de Infância de Guetim 

1º Ciclo  Eb1 Aldeia Nova 

  

O agrupamento garante adequações de caráter organizativo e de funcionamento com vista a 

assegurar respostas diversificadas e adequadas a alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) de 

caráter permanente, com vista a assegurar a sua maior participação nas atividades de cada grupo ou turma 

e da comunidade escolar em geral através de:  

- Unidade de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações do espectro do 

autismo, na escola Sá Couto;  

- Unidades de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência e surdo cegueira 

congénita, uma na escola básica de Anta e outra na escola Sá Couto.  
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Oferta Formativa   

  

A oferta formativa do agrupamento é variada de acordo com a tabela em anexo :  

Nível de Ensino  Oferta Formativa  

Pré-escolar    

1º ciclo  Golfe e Xadrez  

2º ciclo  

Oferta complementar: Educação para a Cidadania  

Ensino Articulado  

  

3º ciclo  

7º ano  

Oferta de Escola: Oficina de Software Livre e Oficina de Teatro  

Oferta complementar: Educação para a Cidadania  

8º ano  

Oferta de Escola: Educação Financeira e Oficina de Artes  

 

Secção Europeia de Língua Francesa  

Ensino Articulado  

 

Secundário  

Cursos Científico-Humanísticos:    

- Ciências e Tecnologias,   

- Línguas e Humanidades,   

- Artes Visuais,   

- Ciências Socioeconómicas.  

  

Cursos Profissionais:  

- Animação Sociocultural,  

- Técnico de Análises Laboratoriais,  

- Técnico de Audiovisuais,  

- Técnico de Geriatria, 

- Técnico Multimédia,  

- Técnico de Restaurante-Bar,  

- Técnico de Comércio  

-  Técnico de Vendas  
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Análise SWOT  

  

Pontos Fortes  

• A baixa percentagem de abandono escolar no Agrupamento.  

• A proximidade das diferentes escolas do Agrupamento à escola sede.  

• As ações destinadas a apoiar, estimular e valorizar a aprendizagem e as potencialidades dos alunos.   

• A participação dos Pais e Encarregados de Educação na vida escolar. 

• A diversidade de protocolos, parcerias, participação em projetos dinamizados localmente ou a 
nível nacional e oferta cultural vasta.  

• O trabalho desenvolvido com os alunos de Educação Especial.  

• O empenho dos agentes de ação educativa na criação de um ambiente escolar favorável à 
aprendizagem. 

• O Papel das BEs na promoção de atividades diversificadas.  

• A autoavaliação. 

 

Pontos Fracos  

• A articulação entre os diversos ciclos.  

• A interação entre alunos de diferentes escolas do Agrupamento. 

• O trabalho interdisciplinar em sede de Conselho de Turma.  

• A comunicação interna (promoção e divulgação das atividades do Agrupamento. 

• Reduzido número de professores do quadro de Agrupamento em alguns grupos disciplinares. 

 

Ameaças  

• A desvalorização social da Escola.  

• A dispersão de tarefas dos professores.  

• O número reduzido de pessoal operacional existente no Agrupamento.  

• O aumento do número de alunos por turma. 

• A gestão da multiplicidade de atividades extracurriculares, projetos e parcerias ao longo do ano 
letivo.  

• A burocratização do trabalho docente. 
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Oportunidades  

• Agrupamento de escolas.  

• A continuação das parcerias e redes com organização do meio local, a fim de colaborarem na 

educação e formação dos jovens.   

• A continuação e alargamento das práticas de autoavaliação na organização escolar. 

• As competências específicas dos recursos humanos existentes. 

• A heterogeneidade (etária, desenvolvimental, de saberes, de competências…) dos alunos do 

Agrupamento. 

Missão   

Construir um agrupamento de escolas de referência no desenvolvimento de valores cívicos e na 

promoção do sucesso escolar para todos. 

Metas de Transição 

 Quadriénio 2017 / 2021   

1º ciclo  2º ciclo  3º ciclo  Secundário  

1º ano  100%  5º ano  97%  7º ano  95%  10º ano  90%  

2º ano  95%  6º ano  97%  8º ano  95%  11º ano  94%a)  

3º ano  98%    9º ano  92%a)  12º ano  80%a)  

4º ano  96% 
   

a) Este valor tem em conta as classificações obtidas em prova final de ciclo/exame 

 

% de alunos com módulos concluídos no Ensino Profissional  % de anulação de matrícula 

10º ano  90%  10% 

11º ano  85%  5% 

12º ano  92%  10% 

  

No caso dos alunos com Currículo Específico Individual, a meta será encontrar respostas adequadas nos 

diferentes contextos com o objetivo de organizar o processo de transição para a vida Pós-escolar. 
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Princípios Orientadores  

1. Melhorar os processos de ensino-aprendizagem. 

2. Promover o desenvolvimento integral da criança/do aluno. 

3. Promover a cooperação entre a escola, a família e a comunidade. 

PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
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Promover a cultura do 
trabalho e da excelência 

• Melhorar e 
consolidar o espírito 
de equipa e clima da 
escola e do 
Agrupamento de 
escolas 

• Trabalho das equipas 
pedagógicas 

• Assembleias de 
Delegados 

• Assembleias de 
representantes de EE 

• Momentos de convívio 

• Planificações 

• Medidas de 
promoção do sucesso 
escolar 

• Reuniões de grupo de 
ano / nível 

• Balanço das 
assembleias da 
Direção com os 
Delegados de Turma 

• Balanço das reuniões 
da Direção com os 
representantes dos 
EE. 

 

• Promover o ambiente 
de trabalho na sala 
de aula / sala de 
atividades 

• Valorização e verificação 
do trabalho dos alunos 

• Uso de metodologias 
ativas de trabalho e de 
ensino, 

• Uso de práticas de 
diferenciação 
pedagógica 

• Aplicação de estratégias 
definidas nos planos de 
promoção do sucesso 
escolar 

• Reforço da pontualidade 
e da assiduidade por 
todos os elementos da 
comunidade 

educativa 

• Definição, em CTª, de 
estratégias comuns de 
atuação 

• Intervenção do GGC 

• Registos efetuados 
pelo professor/ 
educador 

• Planificações, 
materiais e atividades 
aplicados 

• Metodologias de 
trabalho utilizadas 

• Plano Curricular de 
Grupo / 

Plano de Turma 

• Planos de promoção 
do sucesso escolar 

• Taxas de absentismo. 
• Registos do GGC 

• Número de processos 
disciplinares 

• Número de faltas de 
pontualidade 

 

• Desenvolver o gosto 
por aprender 

 
• Tutorias 
• Promover a participação 

do aluno em atividades 
extracurriculares: 
projetos, clubes, AEC, … 

• Resultados das 
tutorias (expressos 
nos PAP, PAPI e PAT) 

• Taxa de participação 
nos projetos / clubes 

• Melhorar os 
resultados escolares 

• Produzir e tratar dados 
da avaliação interna e 
externa 

(equipa de autoavaliação) 

• Análise dos relatórios 
elaborados pela equipa 
de autoavaliação pelos 
diferentes grupos 
disciplinares / de ano e 
definição de estratégias 
de melhoria 

• Aulas de apoio 

• Aulas de preparação 
para exame 

• Salas de Estudo 

• Uso de práticas de 
diferenciação 
pedagógica 

• Relatórios produzidos 
pela equipa de 
autoavaliação sobre: 

- Resultados das 
classificações das 
várias disciplinas, 

- Resultados dos 
exames nacionais, 
provas de final de 
ciclo e provas de 
aferição 

- Planos de promoção 
do sucesso escolar 

• Relatório dos Apoios 
Educativos 

• Nº de alunos 
incluídos nos 

Quadros de 
Excelência 
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• Aplicação de estratégias 
definidas nos planos de 
promoção do sucesso 
escolar 

• Tutorias 

• Diversificação da oferta 
formativa 

• Práticas de coadjuvação 

• Elaboração de Planos de 
Acompanhamento 

Pedagógico Individualizado 

• (P.A.P.I.) e Planos de 
Apoio Pedagógico 
(P.A.P.) 

Académica 

• Taxa de sucesso dos 
P.A.P.I. e dos P.A.P. 

 

 

 
 

• Fomentar nos 
departamentos e 
grupos disciplinares 
uma cultura de 
avaliação e melhoria 
contínua e sistemática 

• Reuniões da 
Direção com 
Coordenadores de 
Departamento e 
Delegados dos grupos 
disciplinares 

• Monitorização regular 
das disciplinas de maior 
insucesso pelos grupos 
disciplinares 

• Reflexão sobre as práticas 
pedagógicas nos grupos 
disciplinares e 
departamentos. 

• Definição de 
metodologias e 
estratégias de ensino 
ajustados à realidade de 
cada disciplina. 

• Monitorização regular 
pela Direção e pelo 
Conselho Pedagógico do 
trabalho desenvolvido 
nos Departamentos. 

• Articulação curricular e 
interdisciplinar entre os 
vários grupos e 
departamentos 
curriculares. 

• Supervisão Pedagógica 

• Sessões de trabalho 
nos departamentos e 
nos grupos 
disciplinares e 
respetivo balanço 

• Balanço em Conselho 
Pedagógico 

• Plano plurianual e 
anual de atividades. 

• Conselhos de Turma  
– Plano de Turma 

 

Desenvolver as 
competências e os 
saberes do corpo 
docente 

• Fomentar a formação 
contínua dos 
docentes. 

• Promoção de ações de 
formação científicas e 
pedagógicas 

• Nº de ações de 
formação realizadas 

• Nº de participantes 
• Avaliação das ações 

• Promover o trabalho 
em equipa 
colaborativo e 
interdisciplinar 

• Reuniões de mini-grupo 
e disciplinar: 

- Partilha de materiais e 
experiências 

- Gestão e articulação 

curricular 

• Criação, utilização e 
difusão de recursos 
educativos 

• Supervisão PedagógIca 

 

• Nº de reuniões de 
mini-grupo e 
disciplinares 

• Materiais 
pedagógicos 
produzidos 

 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira 

Projeto Educativo 2017-2021                                                                                                                                                                   Página 10 

PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
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Desenvolver hábitos de 
leitura 

Aumentar o número de 
leitores e a diversidade 
de leituras (tipologias 
textuais) 

• Reforçar a 
cooperação com a 
Biblioteca no 
processo de ensino-
aprendizagem, 

• Colaboração  da 
Biblioteca na 
concretização de 
atividades 
curriculares, 
extracurriculares e de 
enriquecimento 
curricular. 

• Concursos literários 

• Nº de atividades 
promovidas pela 
Biblioteca, 

• Diversidade dos níveis 
de ensino envolvidos, 

• Nº de alunos 
participantes. 

• Nº de livros 
requisitados, de 
requisitantes e sua 
diversidade 

Promover as diferentes 
literacias 

• Promover a educação 
para a saúde e 
sexualidade 

• Articulação Programa 
de 

Educação para a 
Saúde (P.E.S.) / 
Conselho de Turma / 
Conselho de 
Ano/Parcerias locais 

• Dinamização de 
atividades 
extracurriculares que 
promovam a atividade 
física regular 

• Cumprimento do 
plano 

• Nº de ações / sessões 

• Nº de participantes 

• Promover a educação 
para o 
empreendedorismo e 
financeira 

• Implementação do 
Programa de 
Educação para o 
Empreendedorismo 

• Ações de ligação da 
escola com a vida 
ativa 

• Cumprimento do 
plano 

• Nº de ações / sessões 

• Nº de participantes 

 

Promover o espírito 
crítico e a cidadania 

ativa 

 

• Fomentar o respeito 
pelo outro 

• Fomentar o respeito 
pelos espaços e 
equipamentos 

• Promover a educação 
ambiental 

• Atividades de 
complemento 
curricular 

• Clubes 

• Visitas de estudo 

• Concursos 

• Projetos 

• Nº de ações / sessões 

• Nº de participantes 

 

Promover a inclusão 
com respostas 
qualificadas e 

ajustadas 

• Promover o respeito 

pela individualidade 
pessoal e cultural 

 
• Fomentar atitudes de 

tolerância e 
solidariedade 

 
• Promover 

medidas educativas 

específicas para os 

alunos com NEE 

• Aulas de apoio 
• Aulas de PLNM 
• Salas de Estudo 
• Diversificação da 

oferta formativa 
• Parcerias 

estabelecidas com 

outras entidades para 

obtenção de apoios 
específicos 

• Articulação Programa 
de 
Educação para a 

Saúde (P.E.S.) / 
Conselho de Turma 

Conselho de Ano/ 

Parcerias locais 

• Atividades de 

Voluntariado 

• Nº de alunos a 

frequentar aulas de 

apoio e salas de 

estudo 
• Tipos de apoio 
• Resultados das aulas 

de apoio e salas de 
estudo 

• Nº de alunos e 

nacionalidades que 

frequentam aulas de 

PLNM 
• Nº de cursos 

oferecidos, 
• Apoios específicos 

• Nº de alunos/turmas 
envolvidos em ações 
de voluntariado 
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PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
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Melhorar o serviço 

prestado pelas várias 
áreas do 

Agrupamento 

• Aperfeiçoar a 

comunicação interna 
e externa 

• Rentabilização das 

potencialidades do 

INOVAR 
• Utilização da página 

da escola e das redes 

sociais 
• Utilização do email 

institucional. 
• Plataforma digital 

• Registos do INOVAR 
• Volume de 

correspondência 
• Nº de visualizações 

nas redes sociais 

• Melhorar os serviços 

do Agrupamento 

• Criação e 
sistematização de 

procedimentos de 

avaliação dos vários 

serviços / áreas 
• Promoção de ações 

de formação para 

pessoal não docente 
• Voluntariado de 

professores e de 

alunos 
• Disponibilização e 

diversidade de 

resposta da 

Componente de 
Apoio à 
Família (C.A.F. – 1º 

ciclo)  e das 

Atividades de 

Animação e Apoio à 

Família (A.A.A.F. – 

pré-escolar). 

• Inquéritos de 

satisfação dos 

utentes 
• Nº de ações e nº de 

participantes 
• Nº de alunos e 

professores 

voluntários 
• Grau de satisfação 

dos  alunos que 

usufruem da A.A.A.F 

e da C.A.F. 

Reforçar os laços e 

redes com o meio 

envolvente 

• Estabelecer 

protocolos e 

parcerias com 

instituições públicas e 

privadas, 

designadamente 

escolas, autarquia, 

associações culturais, 

de solidariedade 

social e desportivas e 

empresas da 

localidade / região 

• Contratualização de 

parcerias 
• Celebração de 

protocolos 
• Organização e 

implementação de 

projetos com a 

comunidade 

• Nº e tipo de parcerias 

estabelecidas 
• Nº de protocolos 

estabelecidos 
• Nº de projetos 

executados 

Valorizar a Escola e o 
trabalho dos 

intervenientes 

• Reforçar e dar 

visibilidade aos 

direitos e deveres dos 

corpos constituintes 

(discente, docente, 

não docente e EE) 

• Divulgação dos 

estatutos e 

regimentos dos 

diversos corpos 

constituintes. 

• Nº de EE 

participantes nas 

assembleias de 

Representantes de EE 

e reuniões com EE 

• Dar a conhecer o 

trabalho 

desenvolvido no 

Agrupamento. 

• Divulgação do 

trabalho realizado na 

e pela escola, pelos 

professores / 

educadores e pelos 
alunos/crianças 

• Jornal Escolar 
• Laranjeira TV 
• Página da escola e 

redes sociais 

• Notícias 
• Cartazes 
• Divulgação online 

Envolver e 
corresponsabilizar os 

alunos e os Pais e 
Encarregados de 

Educação na vida da 
escola e na formação 
dos seus educandos 

• Reforçar a 

participação e 

responsabilização na 
vida escolar dos pais 

e EE, 
Associação de Pais, 

discentes, Associação 

de Estudantes, 

• Comunicação eficaz 

entre a escola e a 

família 
• Divulgação 

dos documentos 

estruturantes do 

Agrupamento e 

• Registo no INOVAR 

das reuniões com os 

EE e Diretores de 

Turma 
/ Professores 

Titulares de 

Turma/Educadores 
• Taxa de participação 

dos EE nas reuniões / 
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delegados de turma, 

representantes nos 

órgãos de gestão e de 

administração 

legislação relacionada 

com os alunos 

• Sessões de 

trabalho/palestras 
com os pais e EE  

• Atividades 

promovidas pela 

Associação de 

Estudantes e pelas 

Associações de Pais 

 

sessões promovidas 

pela Escola, 
• Nº de interações com 

o site do 

Agrupamento. 
• Documentos 

disponibilizados na 

página do 

Agrupamento. 
• Tipo de sessões de 

trabalho e nº de EE 

envolvidos. 
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Acompanhamento e Avaliação do Projeto Educativo  

  

 No âmbito do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril (alínea c), número 1, do artigo 13º), com a redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ao Conselho Geral “Aprovar o projeto 

educativo e acompanhar e avaliar a sua execução.”  

 A avaliação deste documento estruturante tem como objetivo analisar o grau da sua implementação e 

refletir sobre os efeitos da sua aplicação nas práticas globais do agrupamento. Esta avaliação será levada a 

cabo pela equipa de autoavaliação, que criará os instrumentos mais adequados para o efeito e 

acompanhará a sua implementação.   

 A avaliação do Projeto educativo deve ser encarada como um processo de regulação que permita um olhar 

crítico, que nos conduza à melhoria das práticas individuais, com reflexos no desempenho dos nossos 

alunos.   

  O desenvolvimento e a avaliação do Projeto Educativo deve ser realizado nas seguintes etapas:  

1. Implementação  

1.1. Divulgação através da distribuição de exemplares em cada escola do Agrupamento e 

nos locais próprios da escola sede, bem como através da página do agrupamento 

(www.aemlaranjeira.pt), após a aprovação do Conselho Geral.  

1.2. Articulação com outros documentos estruturantes:  Plano Anual de Atividades (PAA), 

Plano Plurianual de Atividades  (PPA).  

2. Monitorização  

A monitorização deve ser feita através da equipa de autoavaliação, tendo em conta:  

2.1.  A Aferição do grau de consecução das linhas de ação definidas no Projeto Educativo;  

2.2. A Articulação do Projeto Educativo com o Plano Plurianual e Anual de Atividades, 
Clubes e Projetos.  

  

3. Avaliação  

Os relatórios de avaliação serão anuais e têm por base os indicadores propostos para cada 

princípio e objetivo.   

Os relatórios de avaliação servirão para reforçar e valorizar as boas práticas e melhorar 

outras menos conseguidas. Eles deverão levar à reflexão da comunidade educativa de 

modo a continuarmos a ser uma escola de referência.   

http://www.esmlaranjeira.net/
http://www.esmlaranjeira.net/
http://www.esmlaranjeira.net/
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