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 Ministério da Educação 

Agrupamento de Escolas de Anadia 

 

 
Plano de Ação Estratégica para o Ano Letivo 2017/2018 

 (Artigo 15.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2015, de 19 de junho) 

 

CAPÍTULO V 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 15.º 

Impacto das atividades 

“No final de cada ano escolar, o conselho pedagógico avalia o 

impacto que as atividades desenvolvidas tiveram nos resultados 

escolares e delibera sobre o plano estratégico para o ano letivo 

seguinte, devendo submetê-lo à apreciação do conselho geral e 

divulgá-lo junto da comunidade escolar.” 

***** 

 

Desígnio 

Tendo em consideração a heterogeneidade do Agrupamento de Escolas de Anadia, 

nos seus diversos Estabelecimentos de Ensino e diferentes anos de escolaridade, 

implementou-se a Equipa de Autoavaliação com a responsabilidade de perceber 

esta realidade e dar a resposta possível, com os indicadores já analisados, discutidos 

e divulgados pela Comunidade. 

Neste sentido, entende-se como desejável incentivar uma cultura de 

autorregulação, estimulando a corresponsabilização de todos os elementos, de 

uma forma autónoma mas responsável. 

Pretende-se promover estratégias para um maior envolvimento na escola por parte 

dos Alunos, com o intuito de formar cidadãos civicamente empenhados, na 

construção de uma cidadania ativa e responsável. 

Criaram-se espaços de trabalho/gabinetes para os Professores trabalharem e 

apoiarem os Alunos e uma sala para os alunos: Sala de Alunos. 

Este Plano pretende continuar a ação preventiva adequada e eficaz no 

acompanhamento dos Alunos em situação de risco, que se traduz na inexistência de 

abandono escolar no ensino básico e secundário e num nível de desistência muito 

reduzido de Alunos fora da escolaridade obrigatória. 
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Pretendemos continuar a ligação profícua do Agrupamento com a Comunidade em 

geral e, em particular, com a Câmara Municipal de Anadia, visando um impacto na 

melhoria das condições de prestação do serviço educativo e das aprendizagens. 

Porque a comunicação é essencial aos níveis institucional, social e pedagógico, as 

equipas comunicAEA, e Medida 6 estão, num esforço conjunto, a diligenciar uma 

operacionalização eficaz dos seus instrumentos. 

A formação para o Pessoal Não Docente já sofreu, este ano letivo que passou, um 

incremento – algo que não nos descansa mas que minora, de alguma forma, o 

problema. 

Valores 

Os valores são, sempre, a pedra basilar que sustenta todo o Agrupamento. 

E, aqui, continuamos a defender o nosso desiderato inicial: 

- Uma cidadania responsável, da solidariedade e do respeito, capaz de potenciar as 

capacidades de cada um; 

- O Desenvolvimento dos valores de aceitação da diferença, da tolerância, da 

solidariedade e entreajuda; 

- A aposta na reflexão, partilha e coresponsabilização numa perspetiva pluralista; 

- O acicatar do rigor, exigência e valorização no que respeita ao trabalho realizado; 

- O Fomento do sucesso escolar e profissional de todos;  

- A Valorização do mérito e do esforço; 

- O Respeito pelas regras, procedimentos e pessoas; 

- A Humanização relacional no Agrupamento; 

- A responsabilização pelo incumprimento; 

- Uma Reflexão consequente sobre a ação global da Escola; 

- Um incentivo das abordagens pedagógicas de carácter prático e/ou inovador; 

 

Missão 

Também aqui a nossa Missão se mantém:  

- Prestação de um serviço adequado à Comunidade; 

- Formação integral para a cidadania participativa; 

- Satisfação cabal intraescola (daqueles que participam ativamente no processo) e 

sociedade (enquanto recetáculo dos jovens formados no nosso Agrupamento). 
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Visão 

Esta visão ambiciona: 

- Sólida formação; 

- Valores éticos que pretendemos como expoente máximo do nosso Agrupamento;  

- Parcerias (nacionais e internacionais). 

***** 

 

Operacionalização do Plano de Ação Estratégica 

 

Objetivo 1: Aprendizagens; Promover o Sucesso Educativo 

Metas: 

- Continuar a oferta formativa (Ensino Pré-Escolar, Ensino Básico, Ensino Secundário 

— Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Artes, Línguas e Humanidades 

—, Ensino Profissional, Ensino Vocacional (Básico), enriquecendo-a com as 

seguintes propostas (a curto/médio prazo): Ensino Vocacional (Secundário), Cursos 

de Aprendizagem, Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) e Cursos de 

Especialização Tecnológica (CET); 

- Consolidação do Centro Qualifica; 

- Manter as duas Unidades de Ensino Estruturado para Alunos com perturbações do 

espectro do autismo e criou-se uma Unidade de Multideficiência;  

- Melhorar os resultados escolares dos Alunos que usufruem de Planos de 

Acompanhamento Pedagógico Individualizado; 

- Realizar atividades que facilitem a inclusão (numa perspetiva consonante com a 

nova legislação que se avizinha e está em discussão pública – revisão do Decreto-Lei 

3/2008); 

- Incrementar atividades que sejam uma mais-valia para a construção de um 

percurso escolar, social, formativo, académico; 

- Incentivar à leitura ativa;  
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- Implementar Planos de Melhoria conducentes ao sucesso escolar e à qualidade 

das aprendizagens, tendo em consideração os resultados aferidos pela equipa de 

Autoavaliação; 

- Manter as assessorias/coadjuvâncias, privilegiando-as como uma estratégia 

potenciadora do sucesso escolar; 

- Aposta nas “Tutorias”, como forma de propiciar um acompanhamento mais 

individualizado – bem como o Apoio Tutorial Específico, como um elemento 

essencial na formação dos alunos; 

- Realizar Conselhos de Turma Intercalares, sempre que tal seja sentido como uma 

necessidade; 

- No âmbito dos princípios de autonomia pedagógica e administrativa, a 

constituição de grupos de homogeneidade relativa, isto é, atender às primeiras 

dificuldades dos Alunos e dar-lhe uma resposta adequada, procurando, com esta 

constituição, sanar qualquer problema de aprendizagem;   

- Constituição de turmas que refletem uma distribuição harmoniosa e equitativa de 

todos os Alunos; 

- Dinamizar atividades que facilitem a integração dos novos Alunos no 

Agrupamento, envolvendo os Alunos que já fazem parte dele (reavivando o 

conceito de “aluno-padrinho”); 

- Desenvolver um conceito de ocupação dos tempos livres, em que os Alunos 

podem requisitar material/equipamento ou frequentar a sala destinada para o 

efeito (Sala de Alunos), em que, de forma lúdica e pedagógica dinamizam atividades 

que contribuem para a sua formação integral (jogos interativos, dança, teatro, 

canto, jornalismo, xadrez, damas, ping-pong, snooker…).  

 

Objetivo 2: Organização Pedagógica 

Metas:  
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- Dinamizar as lideranças intermédias no incremento da articulação vertical e 

horizontal e na tomada de decisões conducentes ao estabelecimento de estratégias 

de melhoria;  

- Incentivar Visitas de Estudo (procurando contemplar todos os anos e, sempre que 

possível, todas as turmas) concertadas entre todos os elementos da Comunidade, 

com vista a criar um registo de “memória futura”, no sentido de estes jovens 

transportarem consigo a convicção da interdisciplinaridade e a essência do trabalho 

abrangente entre as várias áreas do saber; 

- Procurar o envolvimento de todos os Alunos no Desporto Escolar; 

- Manter ativa a ideia de que a Associação de Estudantes é importante e, nesse 

sentido, dar suporte para que os Alunos se possam agregar e desenvolver 

atividades que promovam o Agrupamento, envolvendo-os; 

- Supervisionar a constituição e atividade da Comissão de Finalistas; 

- Implementar reuniões periódicas com os delegados de turma dos vários anos 

para, assim, auscultar a sua sensibilidade, dar conta dos problemas e, também, 

disseminar as ideias essenciais no que toca à disciplina, comportamento, saber-

estar; 

- Continuar a autoavaliação do Agrupamento, fornecendo os instrumentos 

indispensáveis para tal tarefa; 

- Minimizar os casos de indisciplina e, numa conjugação de esforços com o Gabinete 

de Mediação Disciplinar e o Gabinete de Tarefas, tentar que todos os casos 

registados sejam pedagogicamente resolvidos, transformando estes episódios de 

indisciplina numa oportunidade para crescer e aprender, por forma a que estes 

Alunos não voltem a prevaricar e, até, inibir esses comportamentos menos 

ajustados nos seus pares; 

- Ao nível dos Departamentos/Grupos, através dos seus Coordenadores/Delegados, 

criar o conceito de trabalho em rede, com funções perfeitamente definidas, em que 

cada elemento assuma, autonomamente, a missão que lhe compete, nas suas 

delegações de competências. O trabalho de/em equipa é aquilo que se deve 

privilegiar; 
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- Desenvolver a secção responsável pela comunicação (comunicAEA e Medida 6), 

encarregue de facilitar e promover a informação (interna e externa), à semelhança 

daquilo que comumente se chama “relações públicas”. 

- Criação da Turma Top +, como incentivo às boas práticas que se pretendem no 

Agrupamento, vislumbrando uma menor indisciplina, projetando comportamentos 

adequados, estimulando espírito de grupo, entreajuda, colaboração… 

- Implementação do Quadro de Referência, dando corpo à possibilidade de 

contemplar o esforço e dedicação dos alunos na sua componente pedagógica (intra 

e extracurricular). 

 

Objetivo 3: Promoção de uma cidadania ativa; implementação 

de projetos 

Metas: 

- Promover a interligação e o envolvimento entre a Comunidade Educativa e o meio 

em que se insere; 

- Realizar uma atividade que mobilize toda a Comunidade — no mínimo uma vez 

por ano (tipo “Sarau”, “Dia do Agrupamento”…); 

- Manter um espaço temporal em que o Agrupamento seja interativo com a 

Comunidade, procurando mostrar as atividades que desenvolve e, ao mesmo 

tempo, dar a conhecer o que de melhor se faz ao longo do ano letivo, criando uma 

oportunidade para a divulgação dos Cursos Profissionais (Semana Cultural); 

- Consolidar a equipa multidisciplinar (nos vários âmbitos de atuação), com a 

finalidade de refletir sobre as necessidades/prioridades sentidas no terreno, com 

vista a definir planos de ação e intervenção;  

- Alargar a adesão à participação em Clubes e Projetos dos Alunos que frequentam 

os vários anos de escolaridade; 

- Agendar, dentro dos condicionalismos existentes, visitas a empresas (também no 

âmbito local, para que se possa constatar aquilo que a região tem para oferecer, 
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bem como promover o sentimento de identidade regional), centros de formação, 

universidades, outras escolas;  

- Continuar o “Projeto Parlamento dos Jovens” – Básico e Secundário; 

- Manter a participação dos Alunos em projetos/cursos de investigação, por 

exemplo, no Instituto de Educação e Cidadania (cursos avançados para Alunos do 

secundário com a participação de investigadores universitários) — prosseguindo o 

que já foi feito;  

- Continuar a participação nos programas promovidos pelas universidades (Aveiro, 

Coimbra), no verão (Universidade de verão), em que os Alunos participam nos 

diversos programas científicos, pedagógicos e culturais (de nível superior), ao 

mesmo tempo que conjugam atividades lúdicas e desportivas; 

- Continuar com o “Projeto Ciência na Escola”, fundação Ilídio Pinho, fundamental 

para perceber os grandes desafios que se colocam à sociedade; 

- Tendo em consideração a oferta do Programa Comunitário 2014-2020, “Erasmus+”, 

estamos empenhados em colocá-lo em prática visto que ele permite aos jovens e 

profissionais enriquecer-se com experiências diversificadas, tendo como suporte 

projetos a nível internacional. Esta dimensão, atualmente, deve ser valorizada 

porque permite um abrir de horizontes e um perspetivar de novos caminhos — que, 

acreditamos, se podem iniciar nesta fase de aprendizagem; 

- Apostar em novos projetos e continuar a incentivar os atuais como, por exemplo, 

o “Projeto de Educação para a Saúde” (PES), “GIC”, o jornal “O Ciclista”, “O 

Cantinho dos Afetos e da Saúde”, o “Clube do Empreendedorismo”, o Projeto 

“EcoEscolas”, “Eu e os Outros”… relevar as atividades que decorrem do ensino pré-

escolar e do 1.º ciclo; 

- Participar ativamente em eventos promovidos pela Sociedade Civil (por exemplo, 

“Feira do Vinho e da Vinha”, “Feira da Saúde”, “Festival da Ciência”,…); 

- Estabelecer parcerias com entidades empresariais que possibilitem a formação em 

contexto de trabalho e a integração no mundo laboral aos Alunos do nosso 

Agrupamento, bem como dar continuidade às já existentes. 
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Objetivo 4: Recursos humanos; formação e avaliação 

Meta: 

- Procurar, na medida do possível, manter um corpo docente estável que permita a 

continuidade pedagógica e a integração em equipas educativas coesas; 

- Envidar esforços para proporcionar formação ao Pessoal Docente e Não Docente 

(nas suas várias vertentes); 

- Promover uma política de planeamento, ou seja, definir, com exatidão e rigor, 

aquilo que é expectável de cada funcionário;  

- Implementar o procedimento de que cada funcionário discrimine o trabalho que 

efetuou avaliando o seu desempenho e impacto na realidade educativa em que se 

insere, contribuindo assim para uma melhoria do seu cumprimento (dando 

sugestões, apresentando propostas); 

- Trabalhar uma oferta educativa e rede de parcerias e protocolos com incidência 

na melhoria das condições de prestação do serviço educativo e na diversidade de 

oportunidades de aprendizagem; 

- Manter (e reforçar) as bibliotecas escolares bem equipadas e organizadas, para 

que se constituam como um polo dinamizador de atividades e de estímulo à 

aprendizagem e de divulgação cultural; 

- Alargamento do período de funcionamento da biblioteca da Escola Básica e 

Secundária de Anadia para dar resposta aos anseios dos Alunos, Pais/Encarregados 

de Educação; 

- Incentivar ao aparecimento de formadores internos que dão resposta às 

necessidades de formação do Agrupamento em alternativa ao Centro de Formação; 

- Promover a participação dos docentes enquanto avaliadores internos e 

avaliadores externos com vista à avaliação da dimensão científica e pedagógica do 

processo de avaliação de desempenho docente; 

- Promover a cooperação entre Docentes, Diretores de Turma, Serviços de Educação 

Especial, Serviços de Psicologia e parceiros, na referenciação e no 

acompanhamento dos Alunos com necessidades educativas especiais;  
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- Estar atentos ao trabalho desenvolvido pelos elementos da Comunidade Educativa 

e, na medida do possível, e no cumprimento da lei, reconhecer o empenho, a 

dedicação e a entrega, para que os elementos sintam segurança na organização e 

que o seu desempenho é valorizado e respeitado como uma mais-valia que se 

pretende manter. 

 

Objetivo 5: Recursos físicos e materiais; otimização dos 

espaços/recursos escolares 

Meta: 

- Criação de espaços acessíveis a todos os Alunos, em que estes usufruam de 

materiais lúdicos e pedagógicos (Sala de Alunos); 

- Tornar agradável um espaço muito importante, o bar, dinamizando-o para que 

este local seja aprazível, fomentador de convívio, podendo, ao mesmo tempo, 

usufruir de alimentos que possam dar resposta às diversas necessidades sentidas 

pelos seus utentes, alicerçado numa alimentação saudável e racional; 

- Oferecer alimentos/bebidas nas máquinas destinadas para o efeito (2 máquinas na 

EBSA); 

- Ouvidos os elementos dos vários Departamentos/Grupos, procurar rentabilizar 

espaços, racionalizar ocupações, otimizando a forma como se irão posicionar os 

vários serviços no novo edifício; 

- Sendo a papelaria um local a que aflui muito público, procurar continuar a oferecer 

um horário contínuo em que os utentes se possam sentir satisfeitos; 

- Otimizar a utilização da reprografia, mantendo a possibilidade de, via internet, 

mandar os trabalhos para serem impressos, tendo como princípio a racionalização 

de custos; 

- Procurar rentabilizar as instalações desportivas para que esse rendimento possa 

ser utilizado para colmatar algumas necessidades do Agrupamento; 

- Apostar numa “política de leitura”, suportada pela aquisição de livros que os 

vários Departamentos deverão sugerir; 



10 
 

- Defender a utilização responsável da internet, procurando racionalizar a forma 

como cada utilizador usa este recurso; 

- Disponibilização de uma sala/espaço para alunos (Sala de Alunos); 

- Incentivar uma prática consciente e responsável na utilização de telemóveis e 

outros equipamentos eletrónicos de comunicação, no cumprimento das regras de 

urbanidade e civismo, no cumprimento integral do Regulamento Interno. O objetivo 

é privilegiar uma utilização adequada e não recorrer a restrições no seu uso; 

- Criação da rádio, enquanto instrumento ao dispor dos alunos, com a 

potencialidade de uma interação permanente; 

- Conceber as condições ajustadas à prática pedagógica no que respeita à sala de 

aula, nomeadamente nas condições de climatização, conforto e bem-estar, dentro 

de uma política de boa gestão de recursos (racionalização custo/benefício). 

 

Conclusão 

Com este Plano de Ação Estratégica temos em vista os nossos principais 

intervenientes: os alunos e a promoção do Sucesso Escolar, correspondendo ao 

desejo dos seus pais/encarregados de educação.   

Mantendo a ideia de um Plano aberto, dinâmico e proactivo, cabe-nos a nós, todos, 

dotá-lo da plasticidade necessária para, em cada momento, procurarmos a resposta 

mais adequada e desejável. 

Alocando as medidas preconizadas a responsáveis diretos, entendemos que as 

respostas serão mais efetivas e céleres, com o benefício de todos. 

Nesta perspetiva interativa e complementar, acreditamos que o atual Plano, no 

respeito intrínseco do Projeto Educativo, poderá ser um contributo valioso para sua 

consecução. Vamos acreditar! 

 


