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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDRO DE SANTARÉM 

O Projecto Educativo “é um documento vértice e ponto de referência, 

orientador de toda a actividade escolar, baseado na participação, 

possível, realista, motivador e avaliável para poder ser melhorado”. 

Abalat 

  
 

 NOTA INTRODUTÓRIA 

O Agrupamento de Escolas de Pedro de Santarém é constituído pelo Jardim de Infância N.º 1 de Benfica; 

Jardim-de-infância N.º 4 de Benfica, Jardim de Infância 5 de Benfica, Escola Básica do 1º Ciclo Jorge 

Barradas, Escola Básica do 1º Ciclo Padre Álvaro Proença, Escola Básica do 1º Ciclo Arquitecto Gonçalo 

Ribeiro Telles e Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Pedro de Santarém, escolas que orientam a sua 

actividade em função de um Projecto Educativo comum, documento orientador da acção educativa deste 

Agrupamento. 

Neste sentido, considera-se que a construção de um Projecto Educativo implica identificar e reflectir sobre 

os problemas, questionar decisões tomadas, cooperar nas soluções, isto é, mobilizar-se em torno de 

objectivos comuns e, consequentemente, avaliar os resultados, de modo a perspectivar um futuro de 

melhor qualidade que possibilite novos caminhos, novas escolhas, novos projectos, comuns ou individuais. 

O presente Projecto Educativo, na continuidade do anterior, deve ser um documento reconhecido por toda 

a sua comunidade educativa e deve constituir a principal orientação das iniciativas dessa comunidade, 

reflectindo-a e respeitando-a, no seu todo integrador e na especificidade de cada estabelecimento de 

ensino. Deve, ainda, permitir um trabalho articulado e consequente entre as diferentes escolas, no sentido 

de melhorar o desenvolvimento e a formação, escolar e pessoal, dos alunos deste Agrupamento, desde o 

jardim-de-infância até ao 9º Ano de escolaridade. 

Este Projecto Educativo vigorará, por quatro anos 2009/2013, procurando continuar a: 

• Melhorar o sucesso educativo e a integração dos novos alunos, nomeadamente, os oriundos de 

culturas e etnias diferentes; 

• Aumentar as ofertas educativas e a interacção com os vários parceiros sociais: Junta de Freguesia 

de Benfica; Centro de Saúde de Benfica, Câmara Municipal de Lisboa; Escolas Superiores do 

Instituto Politécnico de Lisboa; Santa Casa da Misericórdia; Instituto de Apoio à Criança; Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens; Centro de Emprego e Empresas, existentes na comunidade em 

que se insere este Agrupamento, mediante protocolos que visem uma crescente cultura de 

qualidade. 


