
 

Adenda à proposta de PE 

A proposta de Projeto Educativo que aqui segue representa o cumprimento duma tarefa 

de formação contínua. É, por conseguinte, um exercício teórico, baseado nas perceções de um 

grupo de quatro docentes. 

 Este documento não deverá ser aplicado à realidade do AEPAA sem passar por um 

processo de “afinação”. Concretamente, o Projeto Educativo nasce de uma Visão e Missão para 

a proposta pedagógica do agrupamento. 

 Visão:  

- queremos ser um agrupamento cioso da sua História; 

- queremos ser um agrupamento virado para o Futuro; 

- queremos ser um agrupamento que instigue a imaginação através da Arte; 

Por conseguinte, definimos como propósito constituir um serviço educativo que 

contribua para a construção de um cidadão ativo e interventivo na construção do seu futuro 

e do futuro da sua comunidade. 

Missão 

Foco: 

O AEPAA, agrupamento que integra a rede de serviço público de educação, propõe-se 

contribuir para garantir o acesso de todos os jovens a um ensino de qualidade, na defesa de um 

ensino público assente em princípios de equidade, justiça, responsabilidade, eficiência e 

inclusão. 

Lema: 

Adotamos como lema do Agrupamento “Viver para educar, educar para Viver”. 

Representa o propósito pelo qual nos guiamos: criar uma organização cujo objetivo é acolher as 

crianças do concelho de Oleiros para uma educação plena e enriquecedora, que as devolva à 

comunidade como agentes de mudança, de progresso e de futuro. Propósito que reivindica a 

responsabilidade que a Escola tem perante a comunidade e consequente necessidade de 

intervenção como motor de futuro. 

 



Definidas as balizas que irão nortear a nossa atuação, é necessário estabelecer um 

diagnóstico estratégico sobre o momento atual da instituição. A diagnose foi realizada, mas, a 

nosso ver, pode ser enriquecida com os contributos dos Conselho Pedagógico e do Conselho 

Geral. 

Passamos, então, à definição das áreas de intervenção a realizar. Três delas são 

transversais a todos os agrupamentos: pedagógica/relacional; recursos e equipamentos e 

organizacional. Definimos, também, uma quarta área, designada por contextual. 

A intervenção neste último domínio tem um cariz inovador e apela à estruturação de 

algumas das parcerias estabelecidas, sobretudo, o programa “Oleiros Educa”. A parceria com a 

Associação de Pais deve merecer, também, um enquadramento semelhante. Na generalidade 

dos projetos consultados, esta área não é muito considerada, existindo a perceção que estes 

devem circunscrever apenas as iniciativas confinadas ao agrupamento. No entanto, 

consideramos que o futuro reside na consolidação de programas como o anteriormente referido 

e que os mesmos devem fazer parte da matriz do agrupamento, tornando-se até marca 

distintiva e identitária do mesmo. 

Esta quarta área de intervenção carecerá, consequentemente, de um design misto, 

envolvendo a nossa instituição e as entidades parceiras. 

Definidas as áreas de intervenção, é momento de definir os objetivos, as ações 

estratégicas e as atividades a desenvolver. Este é um espaço em que o Conselho Pedagógico 

terá um papel privilegiado, competindo-lhe operacionalizar a intervenção desejada. Foi já 

definida uma abordagem alargada, mas, fará todo o sentido  que a mesma seja devidamente 

escrutinada pelas lideranças intermédias, já que serão elas a conduzir e a determinar o êxito 

destas propostas. 

De seguida, abordemos os domínios que constituem o calcanhar de Aquiles do AEPAA: 

Monitorização e Avaliação e, por último, Divulgação.  

A implementação de um novo projeto educativo é crucial para podermos passar para 

um novo paradigma de autoavaliação. E, por conseguinte, a Secção respetiva deve estar 

particularmente identificada com este domínio, sendo determinante para toda a sua atividade 

ao longo do próximo triénio. 

Por último, a divulgação é um aspeto a valorizar, sobretudo no próximo ano letivo. A 

abordagem apresentada é apenas uma possibilidade, importando privilegiar o alcance e o 

impacto que a informação poderá disseminar. 



Em suma, este projeto pretende forjar um novo contrato educativo entre o 

agrupamento e a comunidade que serve. Sabemos estar numa situação muito, muito difícil no 

que respeita à evolução demográfica do concelho. Sabemos que é uma adversidade contra a 

qual é imensamente difícil lutar. Mas esta é uma luta a que não podemos escapar e à qual 

devemos confiar toda a nossa determinação e todos os recursos que temos à disposição. É 

tempo de agregar vontades, unir todas as ferramentas que possamos angariar. 

Temos poucos alunos? Sim. Então, encaremos cada um deles como um projeto de vida 

a implementar, intervenhamos especificamente em cada um deles, conseguindo todas as 

condições possíveis para que esse projeto vingue. E se isso suceder com a maior parte dos alunos 

que servimos, estaremos a legitimar a continuidade do agrupamento como espaço de 

referência. 

  


