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COMUNICAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE FAMÍLIA 

PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 
 

 O Projeto Educativo é a expressão da identidade e autonomia da Escola e apresenta-se como um 

polo agregador da Comunidade Educativa. É um documento essencial da política interna do nosso 

Agrupamento, cujas principais finalidades são definir as linhas orientadoras da atividade educativa e clarificar 

o plano de ação, que se materializa nos Projeto Curricular e Plano Anual de Atividades, com vista à melhoria 

da qualidade do serviço educativo, promovendo o desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos. 

O presente documento tem subjacente, na sua elaboração, a legislação em vigor, com especial 

destaque para o Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho – Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

– os Decretos- Lei nº 54/2018 e 55/2018, de 06 de julho e a Estratégia Nacional de Educação Para a Cidadania, 

a avaliação dos documentos que têm orientado a atividade e a ação educativa do Agrupamento, o Projeto 

de Intervenção da Diretora, bem como os relatórios associados ao processo de autoavaliação do 

Agrupamento e os contributos de alunos e Pais/Encarregados de Educação recolhidos em anos anteriores. 

Confiamos, seguramente, que, em conjunto - pais / encarregados de educação, professores, alunos 

e restantes membros da comunidade escolar, - tenhamos um papel ativo na construção do Projeto Educativo 

2020 – 2022. Para tanto, pode fazer-nos chegar as suas sugestões através do formulário que pode aceder 

AQUI. 

Obrigada pela sua colaboração. 

 

16 de dezembro de 2019 

 

A Diretora  
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