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1. Introdução 
 
O Agrupamento de Escolas da Boa-Água foi criado em Julho de 2009, na Quinta do Conde, concelho de 

Sesimbra, sendo constituído por 3 unidades escolares. A Escola Sede, a Escola Básica Integrada da Boa-
Água, a Escola Básica de 1º ciclo com Jardim de Infância do Pinhal do General e a Escola Básica de 1º ciclo 
nº2 da Quinta do Conde. 

A criação deste Agrupamento de Escolas veio, finalmente, dar uma resposta, ao nível do pré-escolar, 1º 
ciclo e 2º e 3º ciclos, à crescente necessidade de Escolas na freguesia da Quinta do Conde. As restantes 
escolas da freguesia encontravam-se já há alguns anos numa situação de rotura eminente devido ao 
crescente número de alunos desta freguesia. Neste momento o Agrupamento de Escolas da Boa Água tem 
963 alunos, sendo 125 de pré-escolar, 511 de 1º ciclo, 136 de 2º ciclo (5º ano) e 181 de 3º ciclo (7º ano). 
Para o próximo ano lectivo a população escolar irá aumentar, com a abertura das turmas de 6º e 8º anos, 
na escola Sede, e com a abertura do 1º ciclo, também na EBI da Boa Água, prevendo-se que o número total 
de alunos do Agrupamento supere a barreira dos 1200. No ano lectivo seguinte, 2011-2012, está prevista a 
integração, no Agrupamento, da nova escola de Jardim de Infância da Boa Água cuja construção se iniciará 
ainda este ano. 

O presente Projecto de Intervenção (PI) pretende oferecer algumas propostas que permitam o 
crescimento do Agrupamento de Escolas da Boa Água, dando continuidade ao trabalho iniciado no ano da 
instalação, potenciando as ofertas educativas existentes, criando novas ofertas educativas, e tendo sempre 
como horizonte uma educação progressivamente com melhor qualidade.  

 

2.Identificação de Desafios e diagnóstico actual 

 Sendo este um Agrupamento “jovem” alguns dos desafios (definindo desafio como um ponto que 
necessitará de intervenção para melhorar) estão directamente relacionados com o limitado tempo 
disponível para a sua instalação, o que obrigou ao estabelecimento de prioridades básicas de 
funcionamento, uma vez que era necessário garantir o funcionamento educativo no ano lectivo 2009-2010, 
lançando as bases para a construção do Projecto Educativo do Agrupamento. 
 Podem-se assim destacar como Desafios relacionados com a criação recente do Agrupamento: 
 
 D01. Pessoal Não Docente insuficiente e/ou sem formação específica; 
 D02. Pessoal Docente muito jovem, principalmente ao nível do 2º/3º ciclos, limitando a escolha 
para cargos intermédios de gestão; 
 D03. Recursos físicos em construção ou em aquisição, principalmente no 2º/3º ciclos mas também 
ao nível de 1º ciclo e pré-escolar; 
 D04. Recursos tecnológicos inexistentes ou em fase de implementação – inexistência de 
computadores na escola Sede, falta de ligações à Internet, inexistência de equipamentos audiovisuais,… 
 D05. Instalação de Serviços Educativos e outros, na Escola Sede – Biblioteca/Centro de Recursos, 
Refeitório, Bar, Papelaria e Serviço de Cópias; 
 D06. Inexistência de documentos orientadores – Projecto Educativo e Projecto Curricular de 
Agrupamento; 
 D07. Oferta Educativa limitada, em especial ao nível do 2º e 3º ciclos; 
 D08. Estruturas de Orientação Educativa, de articulação curricular e mecanismos de funcionamento 
interno, que sendo recentes, necessitam de afinação e de maior autonomia; 
 D09. Mecanismos de articulação entre unidades escolares e níveis de ensino ainda insuficientes; 
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D10. Financiamentos Externos pouco significativos. 
   
 Por outro lado é possível identificar outros Desafios, não directamente relacionados com a criação 
recente do Agrupamento, mas que necessitam de atenção. Que são: 
 
 D11.  Nível de Insucesso nalgumas disciplinas de 2º e 3º ciclo; 
 D12.  Indisciplina; 
 D13.  Enquadramento Social da população escolar, conforme foi confirmado pelo recente screening 
aos alunos do 7º ano, efectuado no âmbito do projecto EPIS. 
 
 No entanto, e apesar do Agrupamento estar a funcionar à menos de um ano, é possível 
identificarmos alguns Pontos essencialmente Fortes deste Agrupamento: 
 
 - As Instalações das Unidades Escolares, apresentam, de forma geral boas condições para as 
práticas educativas; 
 - O Pessoal Docente e Não Docente está muito motivado e receptivo a novas propostas e desafios; 
 - Existência de um forte espírito de Agrupamento, apesar do curto período temporal que decorreu 
desde a sua criação; 
 - A oferta de Actividades de Enriquecimento Curricular de 1º ciclo (AEC´s), recentemente avaliada, 
foi considerada muito boa; 
 - A articulação entre AEC´s e actividade curricular de 1º ciclo é grande; 
 - Plano Anual de Actividades é rico e variado, com algumas actividades de articulação entre escolas 
e ciclos, e ofertas articuladas com parceiros externos – “Projecto Especial Orquestra Geração”, Plano 
Nacional de Leitura, Plano de Acção da Matemática, parceria com o SABE; Associações de Pais; Clubes de 
actividades extra-curriculares, como por exemplo o Clube de Teatro, Projecto Articulação Escola Saúde, 
entre outros. 
 - Oferta Educativa com horário alargado ao nível do Pré-Escolar e 1º ciclo; 
 - Oferta Educativa de Desporto Escolar; 
 - Propostas recentes de criação do Unidades de Multideficiência e de Ensino Estruturado de apoio 
ao Autismo que irão funcionar na EB 1/JI de Pinhal do General e na EB 1 nº2 da Quinta do Conde, 
respectivamente; 
 - Resultados Escolares do Agrupamento, em especial ao nível de pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo.  
 
 Destacam-se ainda Oportunidades (definidas como factores externos que poderão ser 
aproveitados por terem efeito positivo no funcionamento do Agrupamento) que deverão ser utilizadas para 
melhorar a qualidade das ofertas educativas: 
 
 - Existência de Associações de Pais e Encarregados de Educação motivadas, preocupadas e 
interventivas; 
 - Órgãos Autárquicos interventivos e preocupados tendo efectuado, nos últimos anos, fortes 
investimentos nos equipamentos educativos; 
 - Parceria com a Cercizimbra, quer no âmbito do seu Centro de Recursos Educativos, quer para as 
novas valências de Apoio à Multideficiência e ao Autismo. 
 - Projectos e parcerias com entidades externas, como os existente com a Autarquia/EPIS, CREF de 
Sesimbra, CNO de Sesimbra, Centro de Formação de Professores da Ordem de Santiago, Centro de Saúde 
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de Sesimbra, membros cooptados do – Conselho Geral Transitório, e outros a criar com Centro de 
Formação Profissional do Seixal, Associações Locais e/ou Regionais. 
 
 Por outro lado, representam Ameaças (definidas como factores externos que poderão ter efeito 
negativo sobre o funcionamento do Agrupamento): 
  
 - Pessoal Docente com elevada mobilidade, atendendo à inexistência de vínculo com a instituição; 

- Elevada percentagem do Pessoal Não Docente baseado em oferta de contrato de emprego-
inserção com baixa probabilidade de ganhar vínculo à instituição; 
 - Mobilidade anual de alunos elevada; 
 - Pressão do aumento da população escolar da Quinta do Conde; 
 - Irregularidade de financiamentos autárquicos ao nível do pré-escolar e de 1º ciclo. 
 
 Fazendo uma análise sistemática da relação entre estes factores (Figura 1) podem identificar as 
áreas que necessitam de maior atenção, bem como os factores que melhor poderão ajudar a superar os 
desafios. 
 São destacadas os efeitos entre os desafios e os pontos fortes relacionando-os com as ameaças e as 
oportunidades.  

As interacções negativas (-) representam Ameaças potenciadas ou oportunidades desperdiçadas.  

As interacções positivas (+) representam as ameaças combatidas ou o aproveitamento das 
oportunidades. 
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Figura 1: Análise SWOT – Relação dos Desafios e Pontos Fortes com as Ameaças e Oportunidades.
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3.Objectivos 
 
 A proposta de objectivos a atingir para o Agrupamento da Boa Água, terá, obrigatoriamente, de 
cumprir as finalidades do Projecto Educativo Concelhio (PEC), uma vez que é este o documento orientador 
dirigido às escolas do concelho de Sesimbra para grande parte do quadriénio a que esta proposta se refere. 
As finalidades do PEC são: 
 
  F1. Promover o sucesso educativo 
  F2. Prevenir e combater o abandono escolar e a exclusão social 
  F3. Educar para a saúde e segurança escolar 
  F4. Educar para a cidadania 

F5. Promover a elevação dos níveis de qualificação de base da população adulta e aumentar 
a taxa de empregabilidade 
F6. Adequar o parque escolar às necessidades da população 

 
 A proposta de grandes objectivos para o Agrupamento de Escolas da Boa Água será: 

Objectivos Finalidades a cumprir 
O1. Dar continuidade ao processo de instalação do Agrupamento F1 e F6 

O2. Elaborar o primeiro Projecto Educativo e Projecto Curricular do 
Agrupamento 

F1, F2, F3 e F4 

O3. Melhorar a Oferta Educativa do Agrupamento F1, F2, F3, F4 e F5 
O4. Melhorar os resultados dos alunos F1, F2 e F4 
O5. Melhorar a articulação entre estruturas escolares F1 e F6 
O6. Criar um sistema de avaliação interna do Agrupamento F1 e F6 
O7. Diversificar as fontes de financiamento F1 e F6 
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4.Estratégias e Medidas/Acções 
  
 A definição de estratégias e acções a implementar pretende dar resposta aos objectivos propostos. De referir que as acções que começaram já a ser 
implementadas, durante o ano de instalação do Agrupamento, apenas são referidas nos casos em que se propõe que exista um desenvolvimento significativo 
nessa área ou uma alteração de estratégia. As propostas apresentadas, que procuraram resumir um conjunto de estratégias e medidas a implementar, não devem 
ser encaradas como únicas, uma vez que, outras opções que surjam no horizonte temporal ou contextual, deverão ser implementadas atendendo a que este 
projecto tem, como finalidade última, superar os desafios propostos. 
 

Objectivos Estratégias Medidas/Acções a implementar Desafios a superar 
O1. Dar continuidade ao 
processo de instalação do 
Agrupamento 

- Afinar os sistemas de gestão interna e 
criar os novos que se revelem necessários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover a fixação de PND e PD. 
 
 
 
 
- Promover a formação de pessoal 
docente(PD) e não docente(PND). 
 
 
 
 
 
 

A01. Avaliar  e optimizar os sistemas de permutas e substituições docentes, o de controlo 
de faltas, o de gestão das horas não lectivas, entre outros 
 
A02. Centralizar, em parceria com os restantes Agrupamentos da freguesia, o sistema de 
matrículas da Quinta do Conde 
 
A03. Promover a inclusão do Agrupamento da Boa Água no Plano Tecnológico da 
Educação – Instalação de computadores, videoprojectores, quadros interactivos e 
sistema de videovigilância. 
 
A04. Instalar uma rede informática interna nas escolas do Agrupamento. 
 
A05.Instalar um sistema de cartão electrónico do aluno. 
 
A06. Sensibilizar os responsáveis da tutela para a criação de vagas e processos de fixação 
de PND. 
 
A07. Abrir novas vagas de quadro para PD no próximo concurso de docentes. 
 
A08. Articular a criação de ofertas formativas para PD e PND com o Centro de Formação 
da Ordem de Santiago e com o CREF de Sesimbra. 
 
A09. Criar ofertas de formação interna, quer para PD, quer para PND, em ambiente 
formal e informal, que configurem uma resposta às necessidades mais prementes – 
Indisciplina, competências sócias, gestão de conflitos, segurança, entre outras. 
 
 

D08 
 
 
D08 
 
 
D04, D05 
 
 
 
D03, D04, D05 
 
D03, D04, D05 
 
D01 
 
 
D02 
 
D01 
 
 
D01, D02, D08 
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- Fomentar o uso das TIC´s e o 
apetrechamento tecnológico do 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
- Desenvolver o espírito de Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover a participação do 
Agrupamento nas estruturas e 
organizações educativas externas, locais e 
concelhias. 

A10. Diligenciar junto dos organismos da tutela no sentido de providenciar o 
equipamento das Escolas conforme o previsto no Plano Tecnológico da Educação. 
 
A11. Dar continuidade ao investimento na informatização dos serviços administrativos. 
 
A12. Desenvolver a página Web do Agrupamento. 
 
A13. Usar o email, os blogs e as plataformas de ensino (Moodle) como meio privilegiado 
de comunicação. 
 
A14. Propor ao Conselho Pedagógico a adopção de um tema anual globalizante para o 
Plano de Actividades. 
 
A15. Aderir ao Projecto “A minha escola é de todos” por convite do ME. 
 
A16. Apoiar a dinamização das iniciativas do PAA que desenvolvam o espírito de 
Agrupamento – criação do logótipo do Agrupamento, da bandeira, do hino, entre outros. 
 
A17. Sensibilizar os membros da comunidade educativa para a necessidade de pensar 
actividades e projectos que envolvam diferentes ciclos, escolas e membros da 
comunidade educativa. 
 
A18. Dinamizar, anualmente, encontros de convívio entre os diferentes membros da 
comunidade educativa. 
 
A19. Organizar momentos especiais de apresentação das actividade desenvolvidas ao 
longo do ano lectivo – no Natal e final do ano lectivo. 
 
A20. Propor a criação de um Conselho de Alunos. 
 
A21. Dar continuidade à participação no Conselho Municipal de Educação, Conselho Local 
de Acção Social, entre outros. 
 

D03, D04, D05 
 
 
D04, D05 
 
D04 
 
D04, D08, D09 
 
 
D07, D11 
 
 
D03, D10 
 
D12 
 
 
D09, D11, D12 
 
 
 
D08, D09 
 
 
D09, D11, D12, D13 
 
 
D11, D12 
 
D13 
 
 
 

O2. Elaborar o primeiro 
Projecto Educativo(PE) e 
Projecto Curricular do 
Agrupamento (PCA) 

- Promover a participação da comunidade 
educativa na elaboração do PE. 
 
 
 

A22. Auscultar as Associações de Pais  e os parceiros externos sobre as propostas para o 
PE. 
 
 
 

D06 
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- Propor uma metodologia de trabalho e 
calendarização para a elaboração do PCA 
e PE de Agrupamento. 
 
 
 

A23. Criar de um grupo de trabalho para elaboração do PE. 
 
A24. Programar o desenvolvimento e apresentação do PE. 
 
A25. Propor à aprovação do Conselho Geral o PE do Agrupamento 
 
A26. Apresentar uma proposta de PCA à discussão do Conselho Pedagógico, com base na 
auscultação dos membros da comunidade educativa. 
 
A27. Propor à aprovação do Conselho Geral o PCA do Agrupamento. 

D06 
 
D06 
 
D06 
 
D06 
 
 
D06 

O3. Melhorar a Oferta 
Educativa do Agrupamento 

- Promover a emergência de ofertas 
educativas alternativas. 
 
 
 
 
 
- Apoiar os alunos com necessidades 
educativas especiais, permitindo a 
continuidade destes no nosso 
Agrupamento até à conclusão da 
escolaridade obrigatória. 
 
- Implementar espaços de trabalho e 
estudo para os alunos 
 
- Desenvolver acções inibidoras de 
indisciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover uma cultura de segurança na 
escola 

A28. Criar anualmente turmas de currículo alternativo sempre que a população escolar se 
ajustar ao perfil para este tipo de oferta educativa. 
 
A29. Criar turmas de Educação-Formação, nível 2, em parceria com o Centro de 
Formação Profissional do Seixal, para alunos que tenham completado o 6º ano de 
escolaridade e pretendam seguir esta via. 
 
A30. Criar Unidades de Apoio à Multideficiência e de Ensino Estruturado. 
 
A31. Desenvolver a parceria com o Cercizimbra. 
 
 
 
A32. Investir na criação de Bibliotecas e criar uma Sala de Estudo na Sede do 
Agrupamento. 
 
A33. Criar um Gabinete de Prevenção da Indisciplina. 
 
A34.Criar mecanismos de aplicação das medidas disciplinares previstas no Regulamento 
Interno de forma de forma proporcional e crescente. 
 
A35. Estabelecer parcerias com entidades externas no âmbito do cumprimento de 
actividades de integração. 
 
A36. Designar um responsável da Direcção pela resolução célere e pelo contacto directo 
com os Encarregados de Educação nos casos mais graves. 
 
A37. Colaborar na criação dos Planos de Segurança das Unidades Escolares do 
Agrupamento. 

D07, D11 
 
 
D07, D11 
 
 
 
D07 
 
D11, D12, D13 
 
 
 
D07, D11, D12 
 
 
D12 
 
D12 
 
 
D12 
 
 
D12 
 
 
D03, D06 
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- Promover a participação dos 
Encarregados de Educação nas 
Actividades do Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover a criação de mecanismos de 
integração e valorização do trabalho 
desenvolvido pelos docentes e não 
docentes. 

 
A38. Desenvolver a parceria com o projecto Escola Segura. 
 
A39. Realizar acções de informação e sensibilização em áreas problemáticas – Segurança 
Rodoviária, Drogas, Violência,… 
 
A40. Articular, em parceria com a Equipa de Missão para a Segurança Escolar (EMSE) a 
integração em permanência de elementos da EMSE nas unidades escolares.  
 
A41. Organizar actividades de recepção aos alunos e encarregados de educação. 
 
A42. Sensibilizar as Associações de Pais para a importância da participação nos Orgãos de 
Gestão da Escola – Conselho Geral e Conselho Pedagógico. 
 
A43. Divulgar os principais documentos e informações usando a página Web do 
Agrupamento – Regulamento Interno, PE, PCA, Avaliações, Relatórios de Avaliação 
Interna. 
 
A44. Participar regularmente nas reuniões das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação. 
 
A45. Apoiar, prioritariamente, as actividades do PAA que envolvam os Encarregados de 
Educação, bem como as iniciativas da Associações de Pais. 
 
A46. Criar, em parceria com entidades externas, uma oferta de “Escola de Pais”. 
 
A47. Organizar a recepção a novos professores e não docentes. 
 
A48. Propor a criação do prémio anual de docente do ano e assistente do ano. 

 
D12, D13 
 
D07 
 
 
D12 
 
 
D13 
 
D13 
 
 
D04, D06 
 
 
 
D13 
 
 
D13 
 
 
D13 
 
D01, D02 
 
D01, D02 

O4. Melhorar os resultados 
dos alunos 

- Apoiar as disciplinas que apresentam 
resultados menos satisfatórios – Línguas, 
Matemática,… 
 
 
 
 
 
 

A49. Dar continuidade ao Plano de Acção da Matemática (PAM), se possível reforçando a 
carga horária dos docentes afectos a este projecto. 
 
A50. Dar continuidade ao Plano Nacional de Leitura (PNL) 
 
A51. Dar continuidade ao Projecto EPIS. 
 
A52. Distribuir carga horária para Apoio aos alunos/Tutoria aos docentes com as 
disciplinas que apresentam maior insucesso. 

D11 
 
 
D11 
 
D11 
 
D11 
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- Fomentar o uso das TIC´s e o 
apetrechamento tecnológico do 
Agrupamento 
 
 
 
 
- Promover o esforço e a obtenção de 
bons resultados 
 
- Apostar no desenvolvimento do Plano de 
Anual de Actividades 

A53. Aprovar e apoiar projectos que envolvam as TIC. 
 
A54. Investir nas Actividades que impliquem a utilização das TIC. 
 
A55. Apoiar e dinamizar projectos de divulgação das actividades do Agrupamento – Jornal 
Escolar, blogs e página Web da escola. 
 
A56. Criar quadros de valor, mérito e excelência para os alunos do Agrupamento, 
premiando os alunos que os integrem. 
 
A57. Optimizar os recursos disponíveis de modo a permitir o cumprimento do número 
máximo de actividades previstas no PAA. 
 
A58. Dar continuidade ao projecto “Orquestra Geração” alargando-o ao 1º e 2º ciclo da 
EBI da Boa Água. 

D04, D11 
 
D04, D11 
 
D04, D09 
 
 
D11 
 
 
D07 
 
 
D07 
 

O5. Melhorar a articulação 
entre estruturas escolares 

-Fomentar a autonomia das estruturas 
intermédias de liderança 

A59. Dar continuidade à política de responsabilização dos Docentes e Departamentos 
pela gestão de parte do crédito não lectivo – propostas de alteração de serviço não 
docente, gestão de alunos em apoio/tutoria, permutas e trocas de aulas. 
 
A60. Calendarizar momentos para reuniões entre educadores, docentes de 1º/2º e 3º 
ciclos. 
 
A61. Propor a formação de grupos de trabalho interdisciplinar, entre diversos ciclos e 
escolas. 
 
A62. Descentralizar a realização de reuniões de trabalho. 
 
A63. Criar Regimentos de funcionamento para as diversas estruturas educativas. 
 
A64. Dinamizar a utilização partilhada de recursos e materiais. 
 
A65. Eliminar a utilização de documentos específicos de escola e aprovar apenas 
documentação uniforme para o Agrupamento. 
 
A66. Privilegiar a comunicação recorrendo às TIC. 

D08, D09 
 
 
 
D08, D09 
 
 
D08, D09 
 
 
D08, D09 
 
D05, D08 
 
D09, D10 
 
D08, D09 
 
 
D09, D10 

O6. Criar um sistema de 
avaliação interna do 
Agrupamento 

- Promover a criação de grupos de 
autoavaliação do trabalho desenvolvido 
no Agrupamento. 

A67. Criar um grupo de trabalho de Avaliação Interna no Conselho Pedagógico. 
 
 
A68. Apresentar periodicamente o balanço dos resultados obtidos pelos alunos do 

D08, D11 
 
 
D11 
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Agrupamento. 
 
A69. Criar , no final do ano lectivo, grupos de trabalho com a finalidade de avaliar o ano 
lectivo que finda e propor melhorias a implementar para o ano lectivo seguinte nas 
diversas áreas do Agrupamento. 
 
A70. Propor a avaliação externa do Agrupamento pela IGE. 

 
 
D08, D11 
 
 
 
- 

O7. Diversificar as fontes de 
financiamento 

- Promover o recurso à utilização de 
financiamentos externos 

A71. Rentabilizar as instalações do Agrupamento fora do horário lectivo. 
 
A72. Procurar patrocínios externos e mecenas para actividades do PAA. 
 
A73. Centralizar as aquisições de materiais e equipamentos. 
 
A74. Estabelecer parcerias com entidades externas que minimizem as despesas de 
algumas áreas – transportes, formação, alimentação, entre outras. 

D10 
 
D10 
 
D10 
 
D10 
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5.Cronograma de Implementação das Acções 
 

No cronograma abaixo (Figura 2) apresenta-se uma proposta de calendarização, para o 
desenvolvimento das acções previstas no Plano para o quadriénio, detalhada por períodos lectivos, para os 
2 primeiros anos lectivos (a azul), e com menor detalhe para os 2 anos seguintes (a cinza). As propostas 
agrupadas e com o preenchimento a verde são aquelas que se desenvolverão durante todo o período a que 
se refere o corrente plano. 

Parece pertinente referir que, atendendo a que o Agrupamento se encontra ainda em período de 
instalação, as alterações das condições são frequentes e sucessivas, pelo que a proposta de calendarização 
deverá ser revista a meio do quadriénio. Nessa altura deverá ser feito um balanço do cumprimento do 
plano até à altura, apresentado ao Conselho Geral e proposta a calendarização dos dois anos seguintes, 
bem como alterações ao plano de acção inicial. 
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 Figura 2 – Cronograma de Implementação das Acções previstas no Plano de Intervenção. 
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6.Avaliação 
 

A avaliação de um projecto de acção deve ser contínua e fundamentada em diversos 
indicadores de funcionamento do Agrupamento, que serão recolhidos e analisados 
regularmente – indicadores de execução (por exemplo, de PAA, orçamental, entre outros), de 
opinião (dos alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação) e de resultados 
escolares.  

Como proposta de compromisso, desta Direcção, aponta-se para uma meta de 
cumprimento de pelo menos 70% das acções propostas e que dependem directamente da 
execução da Direcção. Esta meta será o mínimo para se poder considerar o plano cumprido. A 
meta de cumprimento, com resultados de implementação de 90% ou mais, das acções 
propostas será considerada muito boa atendendo às limitações impostas pelos desafios 
diagnosticados e pelas ameaças identificadas. 
 De referir ainda o compromisso de efectuar um balanço do cumprimento do plano ao fim 
de 2 anos de implementação, bem como a sua revisão e proposta de novas acções que se 
justifiquem, uma vez que ficou claro, neste ano de instalação, que as solicitações e alterações 
de condições são demasiado frequentes para ser possível propor planos fiáveis por um período 
tão longo como 4 anos. 
 

7.Conclusão 

 
 Os desafios que se colocam ao Agrupamento de Escolas da Boa Água para o próximo 
quadriénio não serão fáceis de superar e exigirão o compromisso e envolvimento de todos os 
elementos da comunidade educativa. Só assim se poderá potenciar os recursos que existem de 
modo a disponibilizar, aos alunos deste Agrupamento, uma educação cada vez com maior 
qualidade. 

A proposta que se apresenta constitui o compromisso de uma equipa de direcção dinâmica 
e motivada para a superação dos desafios, que conta, para além das experiências individuais 
anteriores, com o trabalho iniciado, durante este ano lectivo,  na instalação do Agrupamento e 
ao qual pretende dar continuidade. 

 
        O Candidato, 
 
      ___________________________________ 
        (Nuno Mantas) 
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Dicionário de Siglas: 
AEC´s – Actividades de Enriquecimento Curricular – 1º ciclo 
CREF – Centro de Recursos Educativos e de Formação de Sesimbra 
CNO – Centro Novas Oportunidades 
EB 1/JI – Escola Básica de 1º ciclo com Jardim de Infância 
EBI – Escola Básica Integrada 
EE – Encarregados de Educação 
EPIS – Empresários pela Integração Social 
IGE – Inspecção Geral da Educação 
ME – Ministério da Educação 
PAA – Plano Anual de Actividades 
PAM – Plano de Acção para a Matemática 
PCA – Projecto Curricular de Agrupamento, também referido como PCE de Projecto Curricular de Escola. 
PCT – Projecto Curricular de Turma 
PD- Pessoal Docente 
PE – Projecto Educativo 
PEC - Projecto Educativo Concelhio 
PI – Projecto de Intervenção 
PND – Pessoal Não Docente 
PNL – Plano Nacional de Leitura 
PTE- Plano Tecnológico da Educação 
SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares da Câmara Municipal de Sesimbra 
TIC- Tecnologias de Informação e Comunicação 

 


