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Objetivos e Metas do Projeto Educativo 

(Relatório dos cargos de Coordenação/Representação) 

 

Com a finalidade de avaliar o desenvolvimento/cumprimento dos objetivos e metas do Projeto 

Educativo do Agrupamento da Escola do Búzio, foi aplicado, no final do ano letivo, um inquérito a todos 

os docentes que exerceram cargos de coordenação/representação no corrente ano letivo. 

Desde já clarifica-se que os objetivos O2 e O6,”Promover o sucesso escolar dos alunos” e “Fomentar a 

inovação e a criatividade, e modernizar/zelar pela manutenção de equipamentos”, respetivamente, não 

foram abrangidos por este inquérito, dado não ser passível de ser medido e/ou observado por uma 

grande parte dos docentes inquiridos. 

Foram 84 os respondentes, aos quais se solicitou que, relativamente a cada meta, indicassem se haviam 

contribuido para o desenvolvimento da mesma: “indique se no desempenho do seu cargo contribuiu 

para o desenvolvimento da meta que se segue”. O mesmo se verifica com algumas metas. 

Assim, nos gráficos abaixo, apresenta-se, em percentegem, os coordenadores/representantes que de 

alguma forma contribuíram para o desenvolvimento das diferentes metas (M), que se encontram 

agrupadas por objetivos (O). Os mesmos, por si só, possibilitam uma leitura abrangente não tendo a 

equipa tecido comentários sobre os mesmos. 

A equipa sugere uma revisão de alguns objetivos e metas que já não se encontram adaptados à realidade 

do Agrupamento, bem como sugere uma análise mais cuidadosa às metas cuja percentagem se revela 

aquém do expectável. 

Objetivos e Metas do Projeto Educativo desenvolvidos na vigência de cargos 

64,3%

90,5%

66,7%

M 1.1. Envolver ao longo do período de
vigência do PE, professores/educadores

na supervisão pedagógica

M 1.2. Envolver a maioria dos docentes
em práticas de trabalho colaborativo;

M 1.3. Envolver alunos em práticas de
trabalho de equipa em articulação com o

corpo docente.

O1. Potenciar práticas de trabalho colaborativo/equipa

% Coordenadores



 

 

 

 

 

28,6%

59,5%

28,6%

75,0%

22,6%

59,5%

67,9%

23,8%

M 3.1. Desenvolver a prática de atividade física e
desportiva, abrindo a possibilidade de

participação a toda a população escolar;

M 3.2. Promover atividades de articulação entre
escolas do agrupamento;

M 3.3. Proporcionar atividades de convívio entre
pessoal docente e não docente, no mínimo, uma

vez por ano;

M 3.4. Envolver os alunos em práticas regulares
de ações de desenvolvimento pessoal e

cidadania ativa;

M 3.5. Aumentar o número de ações resultantes
de associativismo de alunos;

M 3.6. Diminuir a percentagem de medidas
corretivas e sancionatórias aplicadas;

M 3.7. Promover, pelo menos uma atividade
cultural (exposição, mostra de talentos, teatro,

visita de estudo);

M 3.8. Aumentar o número de ações
desenvolvidas pelo GIAA.

O3. Fomentar o desenvolvimento pessoal e as relações 
interpessoais

% Coordenadores

53,6%

29,8%

31,0%

100,0%

M 4.1. Utilizar, de forma regular, a plataforma
classroom;

M 4.2. Assegurar a plena adaptação à plataforma
edulink;

M 4.4. Aumentar a percentagem de atividades
divulgadas no portal;

M 4.5. Considerar a informação do portal do
agrupamento útil.

O4. Garantir a eficácia dos mecanismos de comunicação no 
Agrupamento

% Coordenadores



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipa fez a compilação das sugestões feitas por muitos dos respondentes, que foram convidados a 
pronunciar-se no que respeita: 

▪ ao número de elementos necessários para melhorar o desempenho da equipa que 
coordena; 

▪ a colegas que pensa serem uma mais valia integrarem o grupo que coordena; 
▪ ao número de tempos semanais que necessita para o desempenho do seu cargo de 

coordenação/representação;  
▪ a aspetos organizativos que possam melhorar o desempenho da equipa; 
▪ a outras sugestões.  

A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 

setembro de 2022 

17,9%

10,7%

M 5.1. Proporcionar, em cada ano letivo, ações
de formação para pessoal docente e não

docente do agrupamento;

M 5.4. Participou em projetos, com recurso a 
fundos europeus, que visem a promoção do 
desenvolvimento profissional (Erasmus +, …

O 5. Potenciar o desenvolvimento profissional

% Coordenadores

28,6%

61,9%

23,8%

M 7.1. Envolver os pais e EE nas atividades
promovidas pelas BE e outras estruturas,
permitindo a valorização das mesmas no…

M 7.2. Melhorar a comunicação com as famílias
recorrendo às novas tecnologias e aos meios

convencionais;

M 7.3. Apoiar as iniciativas propostas, pelas
Associações de Pais, inscritas no PAA.

O 7. Envolver mais os pais e E.E. nas atividades desenvolvidas 
pelo agrupamento e incentivar as atividades da sua iniciativa. 

% Coordenadores

34.5%
M 9. Promover protocolos, parcerias

e intercâmbios escolares.

O 9. Estabelecer protocolos e parcerias com 
instituições oficiais/ privadas e empresas do meio

% Coordenadores

65.5%
M 8. Divulgar as iniciativas do

Agrupamento junto da comunidade.

O 8. Potenciar a projeção do Agrupamento na 
comunidade educativa 

% Coordenadores


