
Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira 
Projeto Educativo 

APRENDER A SER PESSOA NA ESCOLA DE QUE EU GOSTO 
 

É um documento de referência para a comunidade educativa. 

Um desafio que se coloca a todos, pelo que todos devem  
participar e contribuir com as suas propostas. 

 

O que pretendemos fazer (quadro de referência): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As escolas do Agrupamento 

EB de S. Jorge – Fafe (Pré-escolar+1º ciclo), EB de 
Quinchães (Pré-escolar+1º ciclo), EB de Regadas 
(Pré-escolar+1º ciclo), EB de Silvares São Clemente 
(1º ciclo), EB de São Gens (Pré-escolar+1º ciclo), EB 
de Seidões (Pré-escolar+1º ciclo), EB de Silvares São 
Martinho (Pré-escolar ao 3º ciclo), EB Prof. Carlos 
Teixeira – Fafe (1º ao 3º ciclo).  

 

 

 

A escola que queremos 

Defendemos uma escola onde, em primeiro lugar, está - o bem-estar e o sucesso 

escolar dos nossos alunos, respondendo aos seus interesses, dificuldades e 

expectativas, colocando o aluno no centro das aprendizagens, as quais devem ser 

culturalmente significativas e construtivas, considerando os conhecimentos prévios 

dos alunos e que os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito 

aprendente. Queremos uma visão integrada dos saberes. 

 

 

 
Domínio 1 - Uma escola para construir o conhecimento 

Desenvolver metodologias ativas que garantam o sucesso escolar 

dos alunos, através de aprendizagens significativas e que façam 

sentido no presente e no futuro.  

Promover projetos interdisciplinares que promovam a articulação 

disciplinar, a motivação dos alunos, a inclusão e o trabalho 

colaborativo. 

Faremos uma avaliação essencialmente formativa e cujas 

orientações serão do conhecimento de alunos e encarregados de 

educação. 

Domínio 2 - Uma escola para saber viver com os outros 

Para desenvolver nos alunos valores considerados essenciais para a 

sociedade em que vivemos, refletindo sobre eles e sobre os problemas da 

atualidade, fazendo da escola um espaço de afetividade, sociabilidade e 

pertença cultural. 

Para que assim seja, teremos de desenvolver de competências 

socioemocionais nos alunos e aplicar medidas que contribuam para a 

redução da indisciplina na escola. Reforçaremos a participação dos alunos 

e das famílias na vida da escola, através da implementação de projetos 

partilhados com a comunidade. Valorizaremos a cidadania intercultural, 

designadamente em contexto europeu. Promoveremos ações que 

alertem para o bom uso das plataformas informáticas e da relação com 

os outros através destes meios. 

Domínio 3 - Uma escola para crescer com qualidade 

Desejamos que a escola ajude a construir cidadãos conscientes e 

ativos para as questões ambientais e patrimoniais, da saúde 

individual e pública, dando também a devida atenção à segurança 

na escola e fora dela. Valorizaremos as artes, as ciências, o 

desporto, as humanidades, o uso das línguas, das tecnologias de 

informação e comunicação, do trabalho prático e experimental, 

bem como a integração das componentes de natureza regional e 

da comunidade local. 

Para atingirmos aqueles objetivos construiremos projetos de 

intervenção nas áreas da saúde, ambiente e património, 

segurança (rodoviária, internet); desenvolver atividades 

direcionadas para a prática do desporto, teatro, dança, música, 

ciências, tecnologias. Levaremos os nossos alunos a participar em 

concursos locais e nacionais. A segurança dentro do espaço escolar 

terá a devida atenção. 

Domínio 4 - Uma escola aberta à comunidade 

Esperamos intensificar a relação da escola com as famílias e a 

comunidade, aprofundando parcerias com outras instituições. 

O nosso caminho será o de manter vias de comunicação eficazes com a 

comunidade e em particular com alunos e Encarregados de Educação e 

promover projetos de inserção da escola na comunidade, valorizando 

também uma cultura de cidadania e de participação. 

Domínio 5 - Uma escola que garanta a qualidade do serviço público 

educativo 

É importante que o serviço que prestamos garanta eficiência no que 

fazemos e eficácia nos resultados que pretendemos, ou seja, fazermos o 

melhor que pudermos com os recursos de que dispomos. Sem 

esquecermos que as opiniões de todos contam para fazermos ainda 

melhor. 

Para isso, vamos promover práticas pedagógicas que valorizem o trabalho 

do aluno e o desenvolvimento de competências que se enquadrem no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; valorizar o trabalho 

docente no trabalho colaborativo dos conselhos de turma e 

departamentos curriculares, promovendo medidas de acompanhamento 

das práticas letivas. Faremos uma gestão eficaz do pessoal não docente, 

satisfazendo as necessidades de acompanhamento dos alunos e o bom 

funcionamento de cada escola. Daremos atenção às práticas docentes 

enriquecedoras e inovadoras das aprendizagens. Faremos da 

autoavaliação um processo de melhoria para o nosso trabalho e para os 

resultados que todos queremos. O mérito do trabalho dos alunos 

merecerá o respetivo realce. 

Os objetivos deste projeto serão concretizados 
através dos seguintes documentos internos: - 
Orçamento, Regulamento Interno, Plano Anual 
de Atividades, Projeto de Autoavaliação, Plano de 
Ação Estratégica, Plano de Formação, Planos de 
Turma. Cada documento merecerá a respetiva 
monitorização que apresentará os respetivos 
impactos e possíveis propostas de melhoria. 

 


