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Introdução 

 

O mapa de iniciativas previsto para o triénio 2017-2020, no âmbito do projeto Escxel, foi 

construído em articulação com o PAA do agrupamento. Sendo “O Plano Anual de Atividades (PAA)… 

entendido como o documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os 

objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à identificação dos 

recursos necessários à sua execução.”[1] considera-se que, a par deste mapa, concorre para a melhoria 

do desempenho e da qualidade da escola contribuindo para a promoção da excelência educativa. O mapa 

de iniciativas não é entendido como um documento que replica os documentos orientadores da escola, 

pelo que não inclui as atividades aí elencadas.  

 Assim sendo, este mapa apresenta todas as iniciativas que se irão implementar nos diferentes 

ciclos, não inscritas no PAA, e que têm como objetivo a promoção do sucesso escolar. Neste mapa, 

constam também as atividades/medidas que integram o Plano Estratégico para o ano letivo 2017-2018, 

elaborado de acordo com o estipulado no Despacho normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho, dado que 

este “… insere-se numa estratégia de ação continuada com incidência no reforço e consolidação das 

práticas, na definição de estratégias e planos de ação consistentes que promovam uma melhoria dos 

processos de desempenho e dos resultados escolares dos alunos do Agrupamento de Escolas Pioneiros da 

Aviação Portuguesa.”[2] 

O mapa de iniciativas encontra-se estruturado da seguinte forma: iniciativa/ação a implementar, 

ciclo, departamento / disciplina, objetivos e indicadores. De referir que as metas do projeto ESCXEL 

serão as que constam no Projeto Educativo dado que aquele projeto tem como missão estratégica 

contribuir para a consecução das metas inscritas neste último.  

 


