
Agrupamento de Escolas de Pedro de Santarém 

OBJECTIVOS 

Face à realidade descrita, deverão ser implementadas dinâmicas criativas, tais como: 

Objectivos Gerais Processos de Operacionalização 

Aumentar a  taxa de sucesso 

dos a lunos 

Travar a evolução negativa 

do aumento do insucesso 

escolar por disciplina 

Eliminar o abandono escolar 

residual existente 

Utilização de estratégias que impliquem o aluno na sua própria 

aprendizagem. 

Criação de estratégias que respondam às necessidades dos 

alunos, nomeadamente, os alunos com necessidades educativas 

especiais e os alunos estrangeiros. 

Promoção de actividades/projectos que incidam, 

nomeadamente, sobre o desenvolvimento das capacidades 

linguísticas e do raciocínio matemático dos alunos. 

Promoção de actividades de enriquecimento curricular. 

Oferta de projectos educativos diversificados. 

Promoção de visitas de estudo e de outras actividades que 

proporcionem perspectivas de interdisciplinaridade. 

Desenvolvimento de projectos em articulação com serviços 

autárquicos, culturais e sociais da comunidade. 

Promover a  participação dos 

Encarregados de Educação 

na vida escolar dos seus 

educandos. 

Incentivo a uma participação activa e cooperante de todos os 

elementos da comunidade educativa, sobretudo, a dos 

encarregados de educação. 

Incentivo à relação entre as escolas do Agrupamento e a 

comunidade local, com vista ao enriquecimento cultural e à 

integração dos alunos no meio.
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Envolver a comunidade 

educativa , tendo em vista 

uma participação activa e 

interveniente. 

Promoção da igualdade de oportunidades, através de medidas 

que contribuam para compensar desigualdades económicas e 

sociais e resolver dificuldades de aprendizagem. 

Promover a  formação de 

valores para a  cidadania 

Desenvolvimento nos alunos de atitudes de auto-estima, 

respeito mútuo e regras de convivência, que contribuam para a 

sua educação como cidadãos tolerantes, justos, autónomos, 

organizados e civicamente responsáveis. 

Incremento de aprendizagens e saberes que contribuam para 

um desenvolvimento harmonioso da formação integral dos 

alunos. 

Promoção de vivências facilitadoras do desenvolvimento de 

valores como a justiça, a verdade e a solidariedade e das 

capacidades do espírito crítico e de criatividade. 

Criação de condições para o desenvolvimento de competências 

sociais, tais como, ser capaz de trabalhar em equipa, gerir os 

conflitos, a comunicação, a avaliação dos processos e a tomada 

de decisões. 

Realização de Assembleias de Alunos. 

Motivação dos elementos da comunidade para uma 

participação activa e cooperante no processo educativo. 

Promover a  formação do 

pessoal docente e não 

docente, tendo em vista a 

melhoria das suas 

competências profiss ionais 

Elaboração de um plano de formação para Docentes e não 

Docentes adequado às suas respectivas necessidades e 

expectativas. 

Realização de acções de formação internas e em colaboração, 

com o Centro de Formação do Agrupamento.
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Promover ofertas 

educativas diversificadas e a 

qualificação da população 

adulta 

Criação de percursos escolares diferenciados que respondam às 

reais necessidades dos alunos (Currículos Alternativos, P.I.E.F 

e C.E.F). 

Criação de Cursos Extra Escolares para Adultos. 

Diminuir situações de 

indisciplina e agressividade, 

dentro da escola 

Reforço de um bom relacionamento pedagógico, 

proporcionando a diminuição de problemas disciplinares 

graves. 

Exigência no cumprimento dos direitos e deveres constantes no 

Regulamento Interno do Agrupamento. 

Incentivar os delegados e subdelegados a intervir  em situações 

que necessitem correcção. 

Melhorar o clima e o 

ambiente escolares 

Requalificação/revitalização dos espaços físicos das escolas do 

Agrupamento, quer interiores quer exteriores; 

Melhoria dos recursos das escolas, ajustando-os às respectivas 

realidades e promovendo uma gestão partilhada. 

Optimização dos serviços e de outras estruturas no sentido de 

um melhor serviço à comunidade. 

Promoção de um bom ambiente de trabalho conseguido pelo 

relacionamento dos órgãos de direcção com os restantes 

elementos e destes entre si. 

Promover o trabalho 

cooperativo entre todos os 

Reforço do relacionamento pedagógico entre os docentes de 

diferentes graus/áreas de ensino.
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docentes do Agrupamento 

Incentivo a uma crescente articulação horizontal e vertical do 

currículo do Ensino Básico. 

Promoção de uma cultura de 

reflexão e disseminação de 

boas práticas 

Realização de Assembleias de Alunos onde são sugeridos temas 

sobre cidadania para reflexão. 

Troca entre turmas/escolas/jardins-de-infância das conclusões 

surgidas destas reuniões de maneira a divulgar os vários temas 

tratados. 

Visitas de alunos entre as diferentes escolas do Agrupamento.


