
Objetivo do Projeto Educativo Previstas 
Realizada

s 

Não 
realizada

s 
Desvio 

Estabelecer o Projeto Educativo como 
instrumento efetivo de orientação institucional.  24 18 6 -25,00% 

Valorizar e rentabilizar a Biblioteca Escolar como 
um centro de aprendizagem ao serviço da 
escola. 

13 13 0 0,00% 

Promover o desenvolvimento de um ambiente 
pedagógico propício ao desenvolvimento 
pessoal – cognitivo, afetivo e comportamental – 
dos sujeitos envolvidos no processo educativo. 

142 127 15 -10,56% 

Apoiar os alunos na transição de ciclo. 14 14 0 0,00% 

Inovar e diversificar as ofertas formativas. 8 6 2 -25,00% 

Orientar os alunos na definição do seu percurso 
escolar. 10 9 1 -10,00% 

Valorizar as atividades artísticas, desportivas e 
extracurriculares. 78 69 9 -11,54% 

Fomentar a participação dos alunos nos órgãos 
onde os mesmos têm representatividade. 2 2 0 0,00% 

Implementar uma cultura/sentimento de pertença 
de agrupamento. 84 79 5 -5,95% 

Fomentar a inclusão de todos os alunos. 117 105 12 -10,26% 

Refletir sobre os resultados obtidos a nível 
interno e externo e adotar medidas 
consequentes. 

1 1 0 0,00% 

Melhorar a taxa de sucesso e a classificação 
média nas provas e exames de avaliação 
externa do agrupamento. 

2 2 0 0,00% 

Melhorar a taxa de sucesso escolar e a 
percentagem de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas. 

23 16 7 -30,43% 

Reduzir a taxa de interrupção precoce do 
percurso escolar. 16 13 3 -18,75% 

Melhorar a taxa de percursos diretos de sucesso 
dos alunos do agrupamento 8 6 2 -25,00% 



 

Melhorar a taxa de alunos que superaram ou 
mantiveram a média final das suas 
classificações relativamente ao ano anterior. 

2 1 1 -50,00% 

Disciplinar os alunos dentro e fora da sala de 
aula. 24 21 3 -12,50% 

Constituir turmas que permitam reduzir o número 
de situações de indisciplina. 4 4 0 0,00% 

Uniformizar procedimentos do pessoal docente e 
não docente. 1 1 0 0,00% 

Apoiar e orientar em gabinete de psicologia, 
alunos que transgridem repetidamente as regras 
de disciplina estabelecidas para o espaço 
escolar 

3 3 0 0,00% 

Apoiar e orientar em gabinete de psicologia, 
alunos que transgridem repetidamente as regras 
de disciplina estabelecidas para o espaço 
escolar 

3 3 0 0,00% 

Sistematizar uma prática de trabalho intra e 
interdepartamental. 44 38 6 -13,64% 

Desenvolver uma prática de trabalho em 
parceria com outras instituições, diversificando a 
rede de parceiros. 

67 63 4 -5,97% 

Promover a dimensão europeia da escola e a 
sua internacionalização. 26 25 1 -3,85% 

Levar os pais e encarregados de educação a um 
maior envolvimento na vida do agrupamento e 
dos seus educandos. 

48 45 3 -6,25% 

Capacitar os pais e encarregados de educação 
para uma participação ativa na planificação e 
acompanhamento do percurso escolar dos seus 
educandos. 

24 23 1 -4,17% 

Proporcionar a qualificação do pessoal docente 
e não docente da escola. 4 4 0 0,00% 

Considerar prioritário o domínio da Língua 
Portuguesa como instrumento desbloqueador da 
aprendizagem noutras áreas do saber. 

17 15 2 -11,76% 

Desenvolver hábitos de leitura e de escrita. 29 25 4 -13,79% 

Promover uma cultura de segurança, saúde e 
higiene no trabalho em todos os membros da 
comunidade escolar. 

47 46 1 -2,13% 

Total 885 797 88 -9,94% 


