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1. Introdução 

O conceito de “projecto”, no contexto educativo, reapareceu na década de 80, 

com ênfase no primeiro plano das ideias e preocupações educativas. A expectativa 

social em relação à escola focaliza-se em três aspectos fundamentais: aspectos 

culturais, pedagógicos e administrativos. Assim, cabe à escola e aos seus intervenientes 

identificarem as necessidades educativas da sua comunidade e traduzi-las nos 

objectivos e finalidades de um projecto educativo (PE). 

Enquanto dinâmica participativa integrada, o Projecto Educativo do Agrupamento 

de Escolas Venda do Pinheiro procura envolver toda a comunidade educativa no 

desenvolvimento do tema «Educar Para CRESCER» e na execução de um plano de 

acção que pretende responder a problemas e necessidades concretas, tendo como pano 

de fundo os princípios orientadores que se focalizam na optimização da prática 

pedagógica, na integração dos alunos com necessidades educativas especiais, na 

formação e na relação interpessoal. É um processo aberto e complexo que requer um 

faseamento estruturado e estruturante que esclareça os contornos problemáticos actuais 

e explicite as decisões a tomar. 

Desta forma, pressupõe a elaboração de um documento que enuncie os seus 

objectivos e planifique todos os procedimentos a adoptar, sempre numa perspectiva 

dialogante, reflexiva e avaliativa, com todos os seus intervenientes, de modo a permitir 

uma constante adaptação às reais necessidades da comunidade educativa. A avaliação 

será uma preocupação constante e tem como principais objectivos a verificação da 

eficácia da implementação do projecto e a identificação dos aspectos não funcionais 

com vista à optimização de toda a acção pedagógica e à satisfação pessoal e social da 

comunidade educativa. A comunicação entre todos os agentes educativos terá um papel 

informador, regulador e formalizador de todos os procedimentos, com vista à 

sensibilização e co-responsabilização, de modo a desenvolver uma cultura de escola 

integrada numa perspectiva educativa sequencial. 

O conceito de projecto educativo é introduzido em Portugal com a reforma do 

sistema educativo. É no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro, que 

regulamenta a autonomia das escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário, que podemos encontrar referência ao projecto educativo como instrumento 
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que permite às escolas concretizar a sua autonomia, indicando o que se entende por 

projecto educativo. Assim vejamos: “A autonomia da escola concretiza-se na elaboração 

de um projecto educativo próprio constituído e executado de forma participada, dentro 

dos princípios da responsabilização dos vários intervenientes na vida escolar e de 

adequação às características e recursos da escola e às solicitações e apoios da 

comunidade escolar em que se insere”. Segundo o mesmo Decreto-Lei, no artigo 2.º, 

pode ler-se que “o projecto educativo traduz-se, designadamente, na formulação de 

prioridades de desenvolvimento pedagógico, em planos anuais de actividades 

educativas e na elaboração de regulamentos internos para os principais sectores e 

serviços escolares”.

No novo quadro de gestão e administração das escolas, Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de Abril, está ainda explicitada uma definição de “projecto educativo” como o 

”documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou escola 

não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para 

um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo as quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se 

propõe cumprir a sua função educativa”. 

Cabendo ao Conselho Pedagógico, segundo o mesmo normativo, a apresentação 

de propostas para a elaboração do projecto educativo, foi constituído um grupo de 

trabalho para o efeito, nomeado pelo Conselho Executivo. Tendo em conta a definição 

de projecto educativo presente na legislação em vigor e já enunciada, tornou-se 

essencial pensar nos instrumentos adequados à sua elaboração. Os recursos e 

procedimentos definidos tiveram em vista a participação do maior número possível de 

elementos da comunidade educativa. 

Deste modo, resolveu o grupo de trabalho redigir um conjunto de inquéritos, para 

serem aplicados aos vários grupos representativos da referida comunidade: docentes, 

alunos (excepto pré-escolar), não docentes e encarregados de educação. Os inquéritos 

foram aplicados, de acordo com uma amostra representativa e os seus dados 

submetidos a um tratamento estatístico. A informação recolhida foi tratada 

estatisticamente e analisada do ponto de vista do seu conteúdo. O critério quantitativo foi 

também tido em conta nas questões de resposta aberta.

Da análise dos dados recolhidos dos inquéritos, resultou a identificação das 

problemáticas e necessidades existentes na escola e a elaboração de um plano de 

acção.
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O plenário do Conselho Pedagógico irá proceder à discussão do documento 

apresentado pelo grupo de trabalho, da qual resultará a proposta definitiva, 

encaminhada posteriormente para o Conselho Geral. 

Este documento irá estabelecer as grandes metas do Projecto Educativo do 

Agrupamento para o triénio 2008/ 2011 e estará disponível para consulta na plataforma 

moodle deste Agrupamento, no blog do Centro de Recursos da sede do Agrupamento, 

na página electrónica das escolas e nos diferentes estabelecimentos.  
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3. Identificação de Problemas/Necessidades 

Analisados os dados dos inquéritos à comunidade escolar, ressaltaram algumas 

situações problemáticas e necessidades que a seguir se enunciam: 

o Necessidade de articulação vertical de conteúdos e de planificações;  

o Maior eficácia na articulação horizontal de conteúdos e de planificações; 

o Sentimento de alguma insegurança nos espaços escolares; 

o Dificuldades de resposta na gestão de conflitos; 

o Espaços físicos com necessidade de intervenção por se apresentarem 

danificados ou degradados e em condições de higiene deficitárias; 

o Insuficiente resposta do Serviço de Psicologia e Orientação e/ou dos Apoios 

Educativos; 

3.1 Objectivos Gerais 

o Promover a Cidadania Global como dimensão transversal em todos os ciclos e nível 

de ensino; 

o Desenvolver valores sociais consentâneos com o “saber-ser, saber-estar e saber-

fazer”;

o Contribuir para a igualdade de oportunidades e para o sucesso da aprendizagem; 

o Criar condições que permitam melhorar o processo de ensino/aprendizagem, a 

qualidade da formação oferecida aos alunos prevenindo o insucesso e o abandono 

escolar;

o Gerir as directrizes programáticas, de forma a fomentar modelos e técnicas 

diversificadas de aprendizagem, adequando estratégias e actividades curriculares às 

necessidades e características dos alunos; 

o Promover a articulação vertical entre os vários níveis de ensino, como também a 

articulação horizontal entre as diferentes áreas curriculares; 

o Estimular o gosto pela leitura; 

o Promover a aquisição e o progressivo domínio das competências de informação e 

de Tecnologias da Informação e Comunicação; 

o Proporcionar aos alunos alternativas de formação e integração na vida activa que 

respondam às suas necessidades; 

o Criar um ambiente escolar harmonioso dando especial relevo às atitudes assertivas 
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de relacionamento interpessoal; 

o Promover o diálogo da escola com a família, consciencializando os encarregados de 

educação para o papel que lhes cabe na vida escolar; 

o Promover a formação de acordo com as necessidades detectadas; 

o Optimizar os recursos e respostas a dar aos alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de Janeiro, num quadro de equidade educativa e social; 

o Optimizar as relações entre a escola e a comunidade educativa. 
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4. Plano de Acção 

Após identificação das situações problemáticas, torna-se necessária a definição de 

objectivos e estratégias/actividades, os quais, permitam dar resposta às mesmas, com vista a 

obter as alterações tidas como úteis para o Agrupamento, tendo como princípios orientadores 

a melhoria do sucesso escolar e a prevenção/redução do abandono escolar, princípios de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 2/2008, de 10 de Janeiro. 

Como resposta aos problemas/necessidades diagnosticadas, foi elaborado o Plano de 

Acção que seguidamente apresentamos, no qual estão estipulados objectivos, indicadores de 

medida, estratégias e actividades, assim como os intervenientes nas acções a desenvolver.
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4.1 Sistematização do Plano de Acção 

Tornar os espaços já existentes mais acolhedores e mais funcionais numa lógica de dignificação da escola, continuando a instituir
normas de funcionamento dos espaços e integrá-los no Regulamento Interno.

Objectivos Indicador de Medida Estratégias / Actividades Intervenientes

Aumentar a taxa de 
sucesso/progresso 
escolar

o Taxa de sucesso por disciplina, 
por turma e por ano de 
escolaridade, tendo como 
referência os indicadores de 
medida internos 

o Média da disciplina por turma e 
por ano de escolaridade 

o Taxa de transição 
o Taxa de cumprimento do 

Programa Educativo Individual 

o Implementação generalizada da avaliação 
diagnostica

o Definição de linhas orientadoras para a 
elaboração de instrumentos e critérios de 
avaliação

o Implementação de Apoio individualizado ou 
em pequenos grupos a alunos da alínea a) do 
n.º 2 do artigo 16.º  do Dec.-Lei n.º 3/2008, de 
7 de Janeiro. (Apoio Pedagógico  
Personalizado) 

o Estabelecer critérios de selecção de alunos e 
funcionamento das Aulas de Apoio 
Pedagógico Personalizado (2.º e 3.º ciclos) 

o Reuniões por departamentos/áreas 
disciplinares/ano de escolaridade sobre 
planeamento e avaliação 

o Adopção de instrumentos 
deavaliação diversificados 

o Reuniões de Coordenação/Conselho de 
Turma

o Elaboração do Projecto Curricular de Turma 
o Visitas de estudo de carácter interdisciplinar 

o Órgão de Gestão 
o Conselho Pedagógico 
o Departamentos 
o Conselho de 

Turma/Coordenação
o Conselho de Docentes 
o Docentes  
o Professores Tutores 
o Comissão de 

Protecção de Crianças 
e Jovens 

o Bibliotecas Escolares 
o Pais, encarregados de 

educação
o Alunos 

Aumentar a média dos 
resultados obtidos na 
avaliação externa, pelos 
alunos

o Média dos resultados obtidos nas 
provas externas de avaliação 

Promover a taxa de 
conclusão dos Cursos 
de Educação e 
Formação e Percursos 
Alternativos

o Taxa de conclusão 
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Objectivos Indicador de Medida Estratégias / Actividades Intervenientes

Prevenir o abandono 
escolar
Reduzir a falta de 
assiduidade
injustificada 

o Taxa de abandono tendo como 
referência os indicadores de 
medida internos 

o Número de faltas injustificadas por 
aluno

o Número de casos de abandono 
escolar participados à Comissão 
de Protecção de Crianças e 
Jovens de Mafra 

o Tutorias 

Desenvolver
competências 
referentes à faixa etária 
para o  acesso 
(transição) para o 1.º 
ciclo do Ensino Básico 
(Pré-escolar)

Adquirir
capacidades/atitudes 
referentes à faixa etária 
(Pré-escolar)

o Taxa de cumprimento de 
competências/capacidades/atitude
s do grupo-turma 

o Actividades e experiências  diversificadas o Docentes 
o Encarregados de 

educação
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Objectivos Indicador de Medida Estratégias / Actividades Intervenientes

Desenvolver as
competências definidas 
nos currículos 
específicos individuais 
dos alunos com 
Necessidades
Educativas Especiais de 
carácter permanente 

Atingir os objectivos 
contemplados nos 
Currículos Específicos 
Individuais.

Promover competências 
de autonomia pessoal e 
social para a inserção 
na vida activa e 
definidas nos Planos 
Individuais de 
Transição.

o Taxa de Progresso o Adequação dos programas educativos 
individuais, das estratégias de ensino e 
aprendizagem, dos recursos e materiais, bem 
como das actividades às necessidades de 
cada aluno. 

o Promoção de um clima favorável à 
aprendizagem, ao bem-estar e 
desenvolvimento afectivo, emocional e social. 

o Apoio por professor de Educação Especial 
para alunos com Necessidades Educativas 
Especiais de carácter permanente que se 
enquadrem na legislação em vigor. 

o Reestruturação do “Projecto Mais” e criação 
do Projecto “Passo a Passo” e Cantinho do 
Estudo.

o Parcerias com entidades que facultem 
experiências pré-profissionais 

o Professores de 
Educação Especial 

o Professores de Apoio 
Sócio-Educativo 

o Conselhos de Turma 
o Entidades exteriores  
o Bibliotecas Escolares 
o Coordenação TIC 

Incrementar a 
articulação vertical 9

o Relatório anual a elaborar por uma 
equipa representativa dos 
diferentes níveis de ensino 

o Reuniões de docentes dos vários níveis de 
ensino e/ou por áreas curriculares 

o Projecto de Educação para a Saúde 

o Órgão de Gestão, 
o Departamentos 
o Conselho de Docentes 
o Grupo das Bibliotecas 

Escolares
o Equipa da Articulação 

Vertical

o Número de participantes o Actividades promovidas pelo Grupo de 
Trabalho das Bibliotecas Escolares do 
Agrupamento de Escolas da Venda do 
Pinheiro para todo o Agrupamento 

9 Objectivo geral de agrupamento, sendo a sua aplicabilidade avaliável no final do triénio 
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Objectivos Indicador de Medida Estratégias / Actividades Intervenientes

Planificar tendo em 
conta a articulação 
horizontal de conteúdos

o Número de Projectos Curriculares 
de Turma que efectivaram a 
interdisciplinaridade

o Reuniões de Conselho Pedagógico 
o Reuniões de Departamentos 
o Reuniões de Directores de Turma 
o Reuniões de Coordenação,  
o Elaboração do PCT 
o Aferição de instrumentos de Avaliação / 

metodologias de acordo com os conteúdos 
programáticos

o Projecto de educação para a saúde 

o Departamentos 
o Conselhos de turma  
o Conselho de Docentes 
o Conselho Pedagógico 

Prestar apoio à 
aprendizagem dos 
alunos incluindo 
aqueles que beneficiam 
da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 16 do Decreto-Lei 
nº 3/2008, de 7 de 
Janeiro

o Taxa de progresso o Reestruturação do cantinho do estudo 
o Apoio individualizado ou em pequenos 

grupos.
o Proporcionar aulas de reforço de conteúdos 
o Tutorias 
o Trabalho cooperativo entre alunos 
o Utilização das TIC 

o Docentes que prestam 
apoio no cantinho do 
estudo

o Docentes colocados 
ao abrigo do apoio 
sócio educativo 

o Docentes 

Motivar a comunidade 
educativa para uma 
participação activa e 
cooperante no processo 
educativo 

o Avaliação do PCT e PAA o Actividades que envolvam a comunidade. o Docentes 
o Comunidade 

educativa
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Objectivos Indicador de Medida Estratégias / Actividades Intervenientes

Diminuir o 
incumprimento do 
Regulamento Interno

Melhorar o clima da sala 
de aula 

Estabelecer um 
ambiente seguro 

Valorizar o papel do 
Director de 
Turma/Professor Titular 
de Turma 

Envolver a família na 
problemática da 
segurança

Desenvolver
actividades que 
promovam a segurança 

Promover valores e 
atitudes de respeito e 
exigência no 
cumprimento de 
direitos e deveres 

o Dados estatísticos do Gabinete 
Disciplinar

o Dados estatísticos gerais sobre 
indisciplina do Agrupamento 

o Número de participações 
disciplinares por aluno 

o Taxa de participação de 
Encarregados de Educação nas 
acções desenvolvidas 

o Criação do Gabinete Disciplinar 
o Palestras para alunos e EE’s sobre Civismo, 

com individualidades do concelho 
o Responsabilização de alunos mais velhos 
o Envolvimento dos alunos nas acções de 

combate à insegurança  
o Mobilização da Formação Cívica para 

transmissão de valores relativos ao 
comportamento

o Acção imediata e atempada junto dos alunos 
para prevenção e resolução de 
comportamentos

o Tornar os espaços já existentes mais 
acolhedores e mais funcionais numa lógica 
de dignificação de escola 

o Instituir normas de funcionamento dos 
espaços e integrá-los no Regimento Interno 

o Divulgação de metodologias de uso seguro, 
ético e responsável de TIC 

o AAE 
o APEE 
o Encarregados de 

Educação
o Directores de Turma 
o Alunos 
o Órgão de Gestão, 
o Conselho de Docentes 
o Departamentos  
o Coordenação TIC 
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Objectivos Indicador de Medida Estratégias / Actividades Intervenientes

Dar resposta às 
necessidades de 
formação do 
Agrupamento

o Numero de acções realizadas e a 
taxa de participação 

o Grau de satisfação dos formandos 
o Relatórios de avaliação das 

acções de formação 

o Realização de acções de formação contínua 
de carácter científico, pedagógico e didáctico, 
de todas as áreas disciplinares, e das 
Bibliotecas Escolares, e outras, de acordo 
com as necessidades identificadas para 
pessoal docente e não docente. (lista 
especificada em Plano Anual de Actividades) 

o Órgão de Gestão 
o Conselho Pedagógico 

em articulação com o 
Centro de Formação 

o Chefe do pessoal 
auxiliar de acção 
educativa

o Chefe do pessoal 
administrativo

o Departamentos 
Curriculares

Promover o gosto pela 
leitura 

o Relatórios anuais 
o N.º de utilizadores das Bibliotecas 

Escolares
o Índices de requisição de materiais 
o Documento de avaliação aprovado 

pelo Conselho Pedagógico 

o Criação de iniciativas de promoção da leitura 
em suportes distintos (exemplos): 

o encontros com escritores e ilustradores 
o feiras do livro 
o semanas de dinamização  
o ateliês de escrita 
o horas do conto 
o apresentação de livros 
o divulgação / publicitação de livros e outros 

suportes de leitura 
o comunidades e grupos de leitura  
o organização de espaços de formação no 

âmbito da promoção  leitura destinados a 
toda a comunidade escolar 

o Coordenadores e 
equipas das 
Bibliotecas Escolares 

o Órgão de gestão 
o Comunidade escolar 

Apoiar a realização de 
actividades de leitura 
desenvolvidas por 
outros elementos da 
comunidade

o Relatórios anuais 
o Documento de avaliação aprovado 

pelo Conselho Pedagógico 
o Índice de utilização das 

Bibliotecas Escolares pelos 
professores

o Actividades desenvolvidas em contexto de 
sala de aula; de enriquecimento curricular; 
prolongamentos de horário;  promovidas por 
Encarregados de Educação, … 

o Coordenadores e 
equipas das 
Bibliotecas Escolares 

o Órgão de gestão 
o Comunidade escolar 
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Objectivos Indicador de Medida Estratégias / Actividades Intervenientes

Desenvolver a 
aquisição e
progressivo domínio 
das competências de 
informação

o Relatórios anuais 
o N.º de utilizadores das Bibliotecas 

Escolares
o Índices de requisição de materiais 
o Documento de avaliação aprovado 

pelo Conselho Pedagógico 
o Estatísticas de acesso ao portal 

moodle

o Pproposta de modelo de pesquisa de 
informação comum a todo o Agrupamento, 
adaptado aos diferentes ciclos de ensino 

o Construção de guiões de apoio específicos 
(exemplos: produção de trabalhos escritos, 
avaliação de fontes de informação, como 
páginas web,…) 

o Utilização da Biblioteca Escolar como espaço 
de partilha de aprendizagens (seminários) 

o Actividades de formação de utilizadores 
(exemplos): 

o Visitas guiadas às Bibliotecas (organização 
do espaço; orientação pessoal para utilização 
autónoma do espaço e das fontes de 
informação,…)

o Preparação de alunos-monitores 
o Sessões de familiarização dos utilizadores 

com o uso da base de dados 
o Generalização da plataforma MOODLE 
o Perdidos na NET 
o Actividades de desenvolvimento de 

competências básicas e intermédias no uso 
das TIC 

o Coordenadores e 
equipas das 
Bibliotecas Escolares 

o Órgão de gestão 
o Comunidade escolar 
o Coordenação TIC 

Fazer da escola um 
espaço promotor de 
saúde

o Relatório do coordenador do 
projecto de educação para a 
saúde

o Projecto de educação para a saúde 
o SAS (saúde, alimentação, sexualidade) 
o Campanhas ou projectos que promovam a 

sensibilização da comunidade para a 
educação para a saúde de responsabilização 
saudável entre todos os intervenientes; 
dinamizando campanhas ou projectos que 
promovam a sensibilização da comunidade 
educativa para a Educação 

o Comunidade 
educativa
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orientada em contexto laboral que lhes permita um desempenho aceitável e uma futura 

inserção no mercado do trabalho e transição para a Vida Activa. As aprendizagens a adquirir 

nos seus Programas Educativos valorizam as competências de leitura, escrita e cálculo numa 

dimensão prática adaptada ao quotidiano, às situações de vida diária, rotinas e meio ambiente 

envolvente.

4.2.9 Cantinho do Estudo

Perante a necessidade de apoio personalizado sentida na escola, para um grupo 

alargado de alunos que apresentam necessidades educativas especiais de carácter 

permanente, relacionadas com a dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia e défice de 

atenção com hiperactividade, considerou-se que numa óptica de rentabilização dos recursos 

existentes, será facultado apoio a estes alunos, por um grupo de docentes quer das áreas 

disciplinares de Humanidades quer de Ciências. 

Este apoio funcionará na Biblioteca da Escola, de segunda a sexta-feira, preenchendo 

uma mancha horária de dois tempos da hora de almoço. Os alunos sinalizados para 

usufruírem deste apoio possuem compatibilidade de horário para a sua frequência. Esta 

frequência é de carácter obrigatório mediante anuência do encarregado de educação, 

expressa em documento próprio. 

O levantamento dos alunos que necessitam deste apoio, será realizado pelas docentes 

de Educação Especial de 2.º e 3.º Ciclo, bem como a distribuição destes no horário disponível. 

Estes docentes colaborarão ainda com os docentes que apoiam os alunos na sinalização e 

identificação dos problemas dos alunos e metodologias de trabalho a adoptar. 

4.2.10 Plano Nacional de Leitura 

O Plano Nacional de Leitura é uma iniciativa governamental, implementado neste 

Agrupamento no ano lectivo de 2006/2007, tendo como principal objectivo elevar os 

níveis de leitura dos portugueses, colocando-os a par dos seus parceiros europeus. 

Foram contempladas todas as escolas do Agrupamento e a sua coordenação é 

assegurada pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento. 

4.2.11 Plano de Acção da Matemática 
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necessidades educativas estabeleceu uma parceria, renovável anualmente, com a APERCIM 

(Associação para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas do concelho de Mafra) 

ao abrigo do n.º 1 da Portaria 1102/97 e do artigo 30º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

Janeiro. A referida parceria efectua-se através do Projecto Comunitário Escola Inclusiva que 

tem como objectivos: assegurar apoios terapêuticos específicos a crianças/jovens com 

necessidades educativas especiais de carácter permanente, o acesso da população - alvo a 

terapias específicas necessárias ao seu pleno desenvolvimento e uma intervenção 

sistemática que visa potenciar as capacidades físicas, cognitivas, sociais, funcionais e 

relacionais das crianças, com vista à sua autonomia e participação social e colaborar com os 

agentes educativos no processo de avaliação das situações de capacidade dos alunos em 

psicologia, terapia ocupacional, terapia da fala, psicomotricidade e fisioterapia. 

4.2.19.2 Parceria com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 
Concelho de Mafra 

 Ao abrigo da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, foram criadas as Comissões de 

Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), com os objectivos de promover os direitos das 

crianças e jovens ou pôr termo a situações susceptíveis de afectarem a sua segurança, saúde, 

formação, educação ou desenvolvimento integral. Neste contexto, este Agrupamento 

estabeleceu uma parceria com a CPCJ do concelho de Mafra, com o objectivo de combater os 

casos de absentismo prolongado ou abandono escolar e de acompanhamento de famílias que 

negligenciam os seus educandos. 

4.2.19.3 Parceria com o Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares (Ministério da 
Educação) 

Este Gabinete coordena o Programa da Rede de Bibliotecas Escolares, no qual estão 

integradas quatro escolas do nosso Agrupamento, nomeadamente: Escola E.B. 2.º e 3.º 

Ciclos da Venda do Pinheiro, Escola Básica do 1.º Ciclo da Venda do Pinheiro, Jardim de 

Infância e Escola Básica do 1.º Ciclo da Professor João Dias Agudo (Póvoa da Galega) e 

Jardim de Infância e Escola Básica do 1.º Ciclo de Santo Estêvão das Galés.  

4.2.19.4 Parceria com a Biblioteca Municipal 
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Como preconizado pelos princípios subjacentes ao Programa da Rede de Bibliotecas 

Escolares, as Bibliotecas Escolares do Agrupamento continuarão a trabalhar em conjunto com 

a Biblioteca Municipal, através do Serviço de SABE (Serviço de Apoio a Bibliotecas 

Escolares).

4.2.19.5 Parceria com a Câmara Municipal de Mafra 

O Agrupamento mantém uma parceria com a Câmara Municipal de Mafra que abrange 

as vertentes da componente do Apoio à Família e das Actividades de Enriquecimento 

Curricular em escolas do primeiro ciclo e pré-escolar. 

 A autarquia promove ainda actividades pedagógicas, lúdicas, desportivas e formativas 

nas quais os estabelecimentos participam sempre que interessados e de acordo com o plano 

anual de actividades do agrupamento. 

4.2.19.6 Centro de Saúde de Mafra 

A parceria com o Centro de Saúde de Mafra surge do protocolo estabelecida entre o 

Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, assinado a 7 de Fevereiro de 2006, que criou 

uma responsável pela saúde em meio escolar em cada unidade territorial de saúde. Este 

profissional é o interlocutor privilegiado do professor Coordenador da Educação para a Saúde, 

com vista a articular e a qualificar as acções desenvolvidas em meio escolar por iniciativa das 

escolas e enquadradas no Projecto Educativo 

4.2.19.7 Parceria com a Associação de Pais 

Continuar a promover o envolvimento dos encarregados de educação da escola,

através de actividades tais como: 

o Reuniões periódicas, sempre que possível em horários ajustados entre as partes. 

o A presença de representante dos encarregados de educação no Conselho Pedagógico, 

em representação dos Jardins-de-Infância, EB1 e EB 2,3. 

o Apoio psicológico, para alunos que necessitem dessa intervenção. 

o Sessões de informação sobre o processo educativo. 

o Fóruns culturais. 

o Acções de formação para pais. 


