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Introdução 

 

O Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º137/2012 de 2 de julho,consagra,na alínea c) do artigo 9.º, 

os Planos Plurianual e Anual de Atividades como documentos de planeamento da vida do Agrupamento, constituindo-se como instrumentos 

fundamentais de desenvolvimento e operacionalização do Projeto Educativo, documento de referência no qual se explicita a orientação 

educativa, nomeadamente no que se refere aos princípios, valores, metas e estratégias.  

O Plano Plurianual é essencialmente um documento que procura organizar respostas adequadas aos objetivos e metas preconizadas 

para o Agrupamento e espelha o dinamismo da Escola em articulação com os diferentes parceiros sociais.  

O Plano Plurianual, a desenvolver ao longo do triénio 2014/2017, visa a concretização de um conjunto articulado de projetos 

pedagógicos, curriculares e extracurriculares, formação e outras iniciativas, enquadrado na orientação estratégica da Escola, com base no 

diagnóstico feito em contexto escolar, e dinamizado pelos diferentes elementos que constituem a comunidade educativa, perspetivando o 

sucesso e a realização pessoal dos alunos e a sua integração na sociedade e no mundo global.  

Tratando-se de uma planificação a longo prazo, deve assumir-se como documento dinâmico e flexível que se irá desenvolvendo e 

concretizando através dos Planos Anuais de Atividades, tentando, assim, responder aos sucessivos desafios e problemas com que a escola se 

depara, desenvolvendo atividades que facilitem a sua resolução, proporcionando aprendizagens significativas que se traduzirão na construção 

de uma cidadania ativa. 

Os planos encontram-se organizados em torno dos quatro vetores de intervenção do Projeto Educativo, de modo a identificar, em cada 

vetor, as ações/atividades que pretendem dar cumprimento aos seus objetivos e metas, o que permitirá monitorizar e avaliar os seus 

contributos para a concretização do Projeto Educativo.  

Os vetores de intervenção contemplados no Projeto Educativo são os seguintes: 

  

 Vetor 1: Promover o sucesso; 

Vetor 2: Qualidade da Ação Educativa; 

Vetor 3: Cidadania ativa; 

Vetor 4: Interação Escola-Meio. 
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A avaliação destes Planos será feita no final de cada ano letivo e, de uma forma global, no final do seu período total de vigência. Neste 

âmbito, procede-se, ao nível das estruturas de gestão pedagógica, à análise e reflexão sobre as ações desenvolvidas, avaliando o grau de 

consecução de cada ação relativamente aos objetivos previstos no Projeto Educativo.  
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Vetor 1: Sucesso Educativo 

 

Objetivos Centrais Estratégias/Atividades / Projetos Estruturas Envolvidas 
 

 

 

OC1.1 - Aumentar a Taxa 

Global de Sucesso Escolar 

 

 

Acompanhamento permanente pelo diretor de turma/titular de turma e pela Diretoradas 

situações que possam originar abandono escolar, privilegiando as ações junto da família;  

Articulação com a CPCJ para monitorização de casos de abandono escolar; 

Sinalização e avaliação precoce dos alunos que evidenciam dificuldades de aprendizagem, 

com identificação das medidas a aplicar e monitorização permanente da evolução verificada; 

Identificação/redefinição de percursos escolares e encaminhamento de alunos para outras 

ofertas formativas, como forma de evitar o insucesso e o abandono escolares; 

Valorização dos PAAP, no quadro do planeamento do ano letivo, enquanto 

instrumentosprivilegiados para a recuperação dos alunos com dificuldades no processo 

ensino/aprendizagem; 

Diversificação, consolidação e especialização das medidas de promoção do sucesso escolar; 

Promoção de programas de recuperação de alunos com falhas estruturantes na aprendizagem 

das diferentes disciplinas, no âmbito do Plano Estratégico dos SASPSE; 

Implementação de mecanismos, a definir no âmbito do Plano Estratégico dos SASPSE, que 

visem uma eficaz preparação dos alunos para os exames /provas finais; 

Reforço do envolvimento dos docentes titulares de turma e dos conselhos de turma na 

 

Conselho Geral, Diretora, 

Conselho Pedagógico, 

Departamentos Curriculares, 

Grupos Disciplinares/Ano, 

Professores Titulares de 

Turma/DT, Bibliotecas 

Escolares, Serviço de Psicologia 

e Orientação, CRTIC, Gabinete 

de Apoio ao Aluno, SASPSE 
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sinalização, na avaliação e no acompanhamento de alunos com NEE; 

Envolvimento das estruturas de articulação curricular e de coordenação pedagógica na 

implementação do Plano Estratégico dos SASPSE; 

Reflexão sistemática, no âmbito das estruturas de articulação curricular, sobre a adequação e 

a diversificação das metodologias pedagógico-didáticas utilizadas pelos docentes; 

Investimento em projetos de inovação curricular que permitam responder às dificuldades 

evidenciadas pelos alunos; 

Desenvolvimento de um clima de responsabilização dos alunos pelos resultados obtidos, 

valorizando o esforço e o empenho demonstrados; 

Promoção de atividades que facilitem a transição entre ciclos; 

Promoção de atividades e projetos que valorizem a aquisição de competências no domínio da 

língua portuguesa; 

Promoção das bibliotecas escolares como estrutura dinamizadora das competências 

relacionadas com o tratamento da informação; 

Implementação de iniciativas que promovam a aquisição de hábitos de leitura;  

Reforço da intervenção dos SPO na promoção do sucesso escolar. 

 

 

OC1.2 - Melhorar a 

qualidade das 

 

 Participação em concursos e projetos diversificados em todos os níveis de ensino (PmatE, 

Canguru matemático, Olimpíadas da matemática, Concurso Nacional de Leitura, Faça Lá 

Conselho Geral, Diretora, 

Conselho Pedagógico, 

Departamentos Curriculares, 
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aprendizagens um Poema, Inês de Castro, Prémio Ilídio Pinho…); 

 Dinamização de atividades de complemento curricular planificadas em estreita correlação 

com as metas/programas em vigor (ex: clubes, projetos, visitas de estudo, sessões 

informativas, palestras, workshops…); 

 Incentivo ao desenvolvimento de projetos de caráter científico, com ligação a instituições 

do ensino superior; 

 Incentivo ao desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular direcionadas à 

formação artística dos alunos; 

 Participação em projetos no âmbito das literacias, envolvendo diversos agentes 

educativos; 

 Promoção de uma cultura de mérito no corpo discente, através dos Quadros de Honra e 

Prémios de Mérito; 

 Entrega, em cerimónia pública anual, dos diplomas e Prémios de Mérito; 

 Promoção de atividades dirigidas a alunos que incentivem o uso da BE; 

 Aprofundamento do trabalho colaborativo entre a BE e os docentes para a promoção das 

literacias (literacia da leitura, dos media e da informação), otimizando recursos existentes 

no apoio ao desenvolvimento curricular e às aprendizagens dos alunos; 

 Integração da BE nas planificações curriculares para melhorar a prática letiva; 

 Promoção da interdisciplinaridade, nomeadamente no quadro de cada Departamento; 

 Implementação de atividades curriculares e de enriquecimento curricular, que motivemos 

alunos e promovam a sua ligação afetiva à escola; 

 Reforço da atuação do professor no acompanhamento dos alunos, nomeadamente 

Grupos Disciplinares/Ano, 

Professores Titulares de 

Turma/DT,Bibliotecas 

Escolares, PES, Serviço de 

Psicologia e Orientação, CRTIC, 

SASPSE, Equipa de 

Autoavaliação 
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daqueles que manifestem falta de hábitos de trabalho e problemas de aprendizagem, que 

necessitem de orientação e reforço nas suas tarefas escolares; 

 Implementação de medidas de apoio e reforçodestinadas aos alunos que, tendo sucesso, 

pretendam melhorar o nível das suas aprendizagens; 

 Reforço da utilização, na atividade letiva, dos meios tecnológicos disponíveis; 

 Criação de um observatório de qualidade do sucesso escolar dos alunos, com a construção 

de uma base de dados que permita a monitorização do percurso escolar dos 

alunos/formandos. 

 

 

 

 

 

 

OC1.3 – Promover uma 

cultura de escola para 

todos 

 Valorização das atividades de apoio educativo e de promoção do sucesso escolar 

traduzida nas opções de organização e planeamento do ano escolar, nomeadamente na 

gestão do crédito horário, na distribuição do serviço docente e na elaboração dos horários; 

 Implementação de projetos inovadores que promovam a diversificação de estratégias 

pedagógicas tendo em conta diferentes ritmos de aprendizagem; 

 Reforço e diversificação dos recursos humanos envolvidos na implementação dos PEI e 

dos PIT; 

 Maximização dos apoios sociais em articulação com outras entidades exteriores ao AEAG 

(CPCJ, Segurança Social, Autarquia, Juntas de Freguesia, Chaves Social, Cruz 

Vermelha); 

 Definição de um plano de melhoria das condições de acessibilidade para pessoas com 

necessidades especiais; 

 Adoção de medidas organizativas no âmbito da constituição de turmas, da elaboração de 

horários e da aplicação de medidas de promoção do sucesso escolar direcionadas à plena 

Diretora, Serviços de Ação 

Social Escolar, Conselho 

Pedagógico, Conselho Geral, 

SASPSE, Departamentos,  
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integração de todas as crianças e alunos; 

 Reforço das componentes de apoio à família; 

 Consolidação da diversificação da oferta formativa. 

 

Vetor 2: Qualidade da ação Educativa 

 

Objetivos Centrais Estratégias/Ações/Atividades Estruturas Envolvidas 

OC2.1 - Promover 

uma cultura 

organizacional 

reflexiva e aprendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Divulgação, através das diferentes estruturas e em diferentes suportes, dos documentos 

estruturantes e organizadores; 

 Consolidação dos processos de autoavaliação; 

 Construção de instrumentos normalizados de recolha e tratamento da informação; 

 Implementação de um plano de melhoria bienal em cada uma das estruturas; 

 Promoção de dinâmicas promotoras de processos internos inovadores, explorando as 

possibilidades de parceria com instituições do ensino superior; 

 Realização de atividades de articulação entre docentes dos diferentes níveis de ensino; 

 Promoção de atividades/projetos envolvendo os vários níveis de ensino. 

 Operacionalização da permuta no âmbito da lecionação nas disciplinas de Matemática e 

Português, do 1º CEB, entre pares de professores da escola sede do Agrupamento, em 

regime experimental 

Conselho Geral, Diretora, 

Conselho Pedagógico, 

Departamentos Curriculares, 

Grupos Disciplinares/Ano, 

Professores Titulares de 

Turma/DT, Equipa de 

Autoavaliação 
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OC2.2 - Garantir a 

formação contínua e 

permanente e a 

valorização 

profissional de todos 

os agentes educativos 

 

 

 Elaboração/implementação de um plano de formação anual, em articulação com o Centro 

de Formação, promovendo a dinamização de ações por docentes do Agrupamento, através 

da criação de condições favoráveis para o efeito; 

 Definiçãode procedimentos que garantam a supervisão da atividade letiva e do respetivo 

planeamento; 

 Aplicação de um programa de desenvolvimento profissional direcionado à prática letiva e 

com recurso à observação mútua de aulas; 

 Promoção de momentos de reflexão e partilha de experiências sobre a prática pedagógica 

no âmbito das estruturas de articulação curricular; 

 Criação de condições para a implementação de projetos / experiências de inovação 

pedagógica; 

 Promoção da eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa. 

 

Conselho Geral, Diretora, 

Conselho Pedagógico, 

Departamentos Curriculares, 

Grupos Disciplinares/Ano, 

Centro de Formação 

Professores Titulares de 

Turma/DT 
 

 

OC2.3 - Otimizar a 

intervenção 

pedagógica das 

diferentes estruturas 

da orientação 

educativa 
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Vetor 3: Cidadania Ativa 

 

Objetivos Centrais Estratégias/Ações/Atividades Estruturas Envolvidas 

 

 

OC3.1 - Promover 

a formação integral de 

cada aluno 

 

 

 

 

 

 Reforço dos mecanismos de autoavaliação dos alunos e valorização dos mesmos 

enquanto processos formativos de autorregulação; 

 Incremento dos projetos e clubes; 

 Investimento na orientação escolar e na construção de projetos de vida, afetando 

recursos docentes a esta área; 

 Reforço de projetos no âmbito da formação da cidadania; 

 Definição e adoção de  práticas de valorização do bom comportamento e sentido de 

responsabilidade; 

 Responsabilização dos encarregados de educação e dos alunos na assunção e 

cumprimento das normas de conduta constantes do regulamento interno; 

 Valorização dos comportamentos meritórios dos alunos; 

 Promoção de uma intervenção sistemática e concertada do pessoal docente e não 

docente perante situações de indisciplina;  

 Definição de normas de comportamento no espaço escolar comuns em cada nível de 

educação e ensino e articuladas entre ciclos ou níveis diferentes; 

 Implementação de mecanismos de maior acompanhamento dos alunos que 

Diretora, Serviços, Conselho 

Pedagógico, Departamentos 

Curriculares, Grupos 

Disciplinares/Ano, Professores 

Titulares de Turma/DT, 

Bibliotecas Escolares, PES, 

Serviço de Psicologia e 

Orientação, Gabinetesde Apoio 

ao Aluno, UCCChaves, 

Autarquia 
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revelemcomportamentos menos adequados, envolvendo os recursos disponíveis; 

 Reforço do caráter formativo da ação disciplinar; 

 Divulgação aos alunos e aos EE dos direitos e deveres dos alunos bem como das 

regras de conduta, através do DT/Titular de Turma; 

 Reforço da intervenção dosGAA ; 

 Realização periódica de reuniões entre a Diretora e os delegados de turma; 

 Valorização do papel desempenhado pelo delegado de turma; 

 Realização de atividades promovidas pelos alunos e ou dinamizadas em parceria 

com estes; 

 Desenvolvimento do Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual; 

 Desenvolvimento de uma cultura de segurança no espaço escolar (Exercícios de 

evacuação, simulacros, prevenção rodoviária, sessões formativas para alunos, 

docentes e não docentes). 

 

 

OC3.2 - Fomentar 

a participação dos 

pais/encarregados de 

educação na vida do 

agrupamento   

   

 

 

 

 

 

 Desenvolvimento de atividades / projetos que envolvam os pais/encarregados de 

educação na vida do Agrupamento; 

 Reforço da articulação com a Associação de Pais; 

 Promoção da participação dos pais/encarregados de educação nas reuniões; 

 Implementação de procedimentos que assegurem a representatividade dos 

encarregados de educação nas diferentes estruturas; 

 Auscultação sistemática do grau de satisfação dos encarregados de educação. 

 

Conselho Geral, Diretora, 

Conselho Pedagógico, 

Departamentos Curriculares, 

Grupos Disciplinares/Ano, 

Bibliotecas Escolares, PES, 

Associação de 

Pais/Encarregados de Educação, 

Equipa de Autoavaliação, 
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Vetor 4: Interação Escola - Meio 

 

Objetivos Centrais Estratégias/Ações/Atividades Estruturas Envolvidas 

 

 

 

 

OC.4.1 - Reforçar a 

imagem do 

agrupamento 

constituindo como uma 

referência a nível 

concelhio  

 

 

 

 

 

 

 

 Promoção de candidaturas a projetos locais, nacionais e internacionais; 

 Promoção de atividades que envolvam a comunidade educativa alargada dentro e 

fora do espaço escolar; 

 Realização de eventos culturais e desportivos abertos à comunidade em geral; 

 Dinamização de ações em parceria com a Associação de Pais e Instituições; 

 Dinamização do portal/redes sociais do agrupamento; 

 Divulgação de eventos/atividades/projetos específicas das várias escolas do 

Agrupamento nos diferentes meios de comunicação; 

 Divulgação à comunidade dos protocolos estabelecidos com as diversas entidades;  

 Realização de cerimónias de entrega de certificados de conclusão de Formação em 

Contexto de Trabalho com a presença das entidades de acolhimento dos alunos; 

 

 

Diretora, Serviços, Conselho 

Pedagógico, Departamentos 

Curriculares, Professores 

Titulares de Turma/DT, Equipa 

de Autoavaliação, Equipa do 

Jornal Escolar, Toda a 

Comunidade Escolar 
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OC.4.2 - Desenvolver a 

capacidade de captação 

e fidelização dos alunos 

ao longo do seu 

percurso educativo 

 

 Investimento no espaço físico das diferentes escolas; 

 Dinamização de atividades que projetem cada escola e o Agrupamento na 

comunidade; 

 Aumento da coesão entre as escolas do Agrupamento, nomeadamente através da 

partilha de recursos humanos e da realização de atividades e projetos em comum; 

 Dinamização de atividades que permitam aos alunos de um determinado nível de 

educação ou ensino conhecer as escolas dos níveis seguintes;  

 Promoção de uma cultura de qualidade em todas as áreas de intervenção; 

 Investimento no contacto com as famílias e no envolvimento das mesmas na vida 

escolar do seu educando; 

 Criação de mais-valias na componente de apoio à família; 

 Adoção de medidas que garantam um clima de segurança e bem-estar para os 

alunos; 

 Utilização sistemáticada imagem de marca associada ao agrupamento recorrendo a 

vários suportes; 

 Promoção de atividades comemorativas que reforcem o sentido de pertença ao 

agrupamento. 

 

 

 

Diretora, Departamentos 

Curriculares, Coordenação de 

Estabelecimento, Professores 

Titulares de Turma/DT, Pessoal 

Docente, Pessoal não Docente 

 

 

 

 Consolidação das parcerias e protocolos existentes; 

 Formalização de novos protocolos e parcerias com empresas e instituições da 

Diretora, Departamentos 

Curriculares, Grupos 
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OC 4.3 - Consolidar 

processos de interação 

da escola com o meio 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega; 

 Desenvolvimento de protocolos com instituições do ensino superior; 

 Promoção de iniciativas de interesse mútuo com as instituições locais; 

 Adesão a  iniciativas de outras entidades ou instituições; 

 Divulgação da oferta formativa em variados meios/ suportes de comunicação; 

 Implementação de estratégias de angariação de financiamentos para o 

desenvolvimento de projetos; 

 Melhoria/Atualização periódica dos conteúdos do portal do Agrupamento; 

 Edição do Jornal Escolar. 

 

Disciplinares/Ano, Serviço de 

Psicologia e Orientação, 

Instituições, Autarquia, 

Professores Titulares de 

Turma/DT, Coordenação de 

Estabelecimento 

 

Disposições Finais 

Tendo em conta as orientações definidas no Plano Plurianual de Atividades e no Projeto Educativo, é anualmente construído o plano de atividades 

que explicita as formas de organização e de programação das atividades/iniciativas propostas pelos diferentesdepartamentos curriculares, conselhos 

de diretores de turma, conselho de professores titulares de turma, conselho de coordenação dos cursos profissionalmente qualificantes, grupos 

disciplinares/ano, biblioteca escolar (BE), projeto educação para a saúde (PES), clubes, projetos, serviços, alunos, SASPSE, associação de pais e 

encarregados de educação e em parceria com diferentes entidades do meio envolvente. 

O Plano Plurianual de Atividades constitui-se como um plano a médio prazo, que deve orientar a elaboração dos Planos Anuais de 

Atividades, permitindo uma organização atempada da ação de todos os elementos da comunidade escolar, bem como uma reorientação desta em 

função dos eventuais reajustamentos dos planos anuais de atividades, através da análise dos relatórios e da autoavaliação feita periodicamente.  

A divulgação dos planos plurianual e anuais será feita no portal e redes sociais do Agrupamento. 

 

 


