
Documento em discussão pelos parceiros educativos 

Proposta de Quadro Estratégico – (Re)construção do Projeto Educativo Municipal 2018/2021 

EIXO 1 
CONHECIMENTO, CAPACIDADES E ATITUDES 
 

 EIXO 2 
LEIRIA CONCELHO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 EIXO 3  
COMUNICAÇÃO, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO 

E1/01 – Melhorar as competências dos alunos. 
E1/01.01 – Aumentar as taxas se sucesso. 
E1/01.02 – Melhorar os resultados na Matemática, 
Leitura e Ciências. 
E1/01.03 – Melhorar o acompanhamento dos alunos 
com percursos escolares diferenciados. 
E1/01.04 – Implementar o Programa Municipal de 
Orientação Vocacional e Profissional 
E1/01.05 – Promover o desenvolvimento de 
competências digitais.  
E1/01.06 – Adequar instalações e equipamentos 
escolares. 
E1/02 – Incentivar uma cultura de escolaridade 
prolongada e Aprendizagem ao Longo da Vida. 
E1/02.01 – Reduzir taxas de saída precoce. 
E1/02.02 – Incentivar a integração de jovens maiores 
de idade que não tenham concluído o ensino 
secundário, encaminhando para a modalidade de 
formação mais adequada. 
E1/02.03 – Divulgar planos e modalidades formativas 
(Qualifica/TeSP/Ensino Superior). 
E1/03 – Intervir no âmbito das atitudes, condutas e 
comportamento(s). 
E1/03.01 – Identificar e definir estratégias de 
intervenção. 
E1/04 – Qualificar a Comunidade Educativa 
E1/04.01 – Dinamizar encontros e ações 
(in)formativas considerando os diferentes públicos e 
adequando conteúdos. 
E1/05 – Articular as necessidades de qualificação e a 
oferta formativa no âmbito da CIMRL. 
E1/05.01 – Elaborar um diagnóstico das necessidades 
formativas e adequar as ofertas. 

 E2/01 – Desenvolver programas de educação 
promotores de uma cultura científica e artística de 
base humanista. 
E2/01.01 – Promover e operacionalizar programas e 
projetos em áreas chave, tendo por base os 
referenciais do ministério da educação e 
complementares às ações do PAE. 
E2/01.02 – Promover o conhecimento e valorização 
da Identidade e do Património Cultural do Concelho. 
E2/01.03 – Implementar as ações definidas no âmbito 
do “Plano Integrado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar da Região de Leiria”. 
 
E2/02 – Melhorar a oferta de serviços que 
promovam a conciliação entre a vida familiar e 
profissional. 
E2/02.01 – Investir nas Atividades de Animação e 
Apoio à Família, criando um referencial e uma 
identidade concelhia.  
E2/02.02 – Apoiar as atividades de enriquecimento 
curricular e da escola a tempo inteiro de acordo com 
o contexto de cada comunidade educativa. 
E2/02.03 – Consolidar uma rede de oferta de 
ocupação de tempos livres de crianças e jovens. 
E2/02.04 – Fomentar ações de voluntariado. 
 
E2/03 – Aumentar a participação da comunidade 
educativa. 
E2/03.01 – Promover o aumento dos níveis de 
participação dos pais e encarregados de educação e 
outras entidades nas atividades escolares e não 
escolares. 
 

 E3/01 – Promover uma cultura de comunicação 
E3/01.01 – Desenvolver fluxos de trabalho em rede 
Escola|Comunidade|Município. 
E3/01.02 – Consolidar mecanismos de divulgação de 
informação e racionalização de recursos no âmbito do 
concelho e da CIMRL (SICAEM, Página internet do 
Município de Leiria, Plataforma CIMRL). 
 
 
E3/02 - Consolidar as estratégias de planeamento. 
E3/02.01 – Elaborar diagnóstico das atividades e 
projetos socioeducativos existentes no concelho. 
E3/02.02 - Planear atividades e projetos 
socioeducativos em função dos públicos-alvo. 
E3/02.03 – Planear e definir estratégias de 
intervenção educativa em articulação com os 
respetivos parceiros. 
 
 
E3/03 - Desenvolver uma cultura de avaliação. 
E3/03.01 – Definir um modelo de avaliação para cada 
projeto/ação. 
E3/03.02 – Criar um observatório de qualidade. 
 

  

  
  
  
  

 


