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INTRODUÇÃO 
 
Tendo por base o Plano de Ações de Melhoria (PAM) do Agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencas-

tre (AEDFL), no qual se identifica como área prioritária a melhoria dos processos de comunicação inter-

na e externa, de forma a implementar um sistema de gestão da informação do agrupamento que 

garanta a eficiência e a eficácia da mesma, no âmbito das atuais exigências funcionais das organizações. 

 

Uma comunicação eficaz permite aumentar o conhecimento, gerir a mudança e motivar a participação 

ativa dos atores educativos na vida da escola, de uma forma mais esclarecida e empenhada. 

A escola exige uma organização complexa e, como tal, a comunicação interna serve para informar, criar 

relações e reforçar a imagem do agrupamento perante os docentes, alunos e pessoal não docente. Por 

sua vez, a comunicação exterior assume-se como incentivo de uma nova imagem de escola, mais ade-

quada à presente globalização, chamando novos públicos e perdendo a imagem de unidade educativa 

circunscrita em si mesma. 

 
Nesta perspectiva, afigura-se essencial a elaboração de um plano de comunicação capaz de satisfazer as 

necessidades comunicacionais do agrupamento, que promova e potencie a interacção, a participação, a 

celeridade, a exigência e o rigor desejáveis numa comunicação actualizada. 

 

 

OBJETIVOS 

Os objetivos deste Plano de Comunicação são: 

• Agilizar a comunicação interna e externa;  

• Garantir a receção e uso articulado de informação relevante e atualizada por todos os 

setores do agrupamento e respetiva comunidade educativa; 

• Potenciar e dotar o agrupamento de ferramentas que permitam uma comunicação mais 

eficaz e célere entre a comunidade escolar e educativa; 

• Potenciar as relações de proximidade entre as diversas estruturas intermédias; 

• Melhorar as relações do agrupamento com o meio local; 

• Divulgar o agrupamento, as atividades/projetos, realizações e o seu impacto social; 

• Reforçar a imagem do AEDFL como organismo plural de dinamismo e qualidade. 

PÚBLICO-ALVO 

Torna-se imprescindível a projeção do agrupamento com a divulgação de informação, projetos, 

eventos e notícias, os quais visam atender os seguintes públicos: 
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• Docentes e técnicos especializados; 

• Crianças, alunos e formandos; 

• Pais e Encarregados de Educação; 

• Assistentes técnicos e operacionais; 

• Comunidade local. 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

Os instrumentos de comunicação interna e externa do agrupamento são os seguintes: 

1. Comunicação oral e escrita 

• Telefone – o agrupamento possui um sistema de comunicação, constituído por tele-

móveis e telefones fixos, que permite contactos imediatos com a Direção; 

  218 40 70 45 (reencaminhamento de chamada para os elementos da Direção 

consoante o assunto a tratar) 

 
• Reuniões – as reuniões das diferentes estruturas intermédias estabelecem a comuni-

cação nos dois sentidos, permitindo a divulgação de informação, partilha de novas 

ideias, motivando e promovendo o trabalho colaborativo e cooperativo; 

  Periodicidade: 2 a 3 vezes por período letivo 

 
• Vitrinas/Placares – os placares disponibilizados encontram-se organizados e distribuí-

dos pela escola, de acordo com as necessidades das diversas estruturas intermédias e 

educativas; 

Vitrinas                              1º CICLO 
Localização Conteúdo 
                                          Rés do Chão  
Átrio externo   
2 Informações gerais para os 

encarregados de educação. 
Átrio interior  
1 Trabalhos temáticos ou prémios de 

concursos 
Corredor do 2º Ano  
1 Coordenação 
                                                 1º Andar  
Hall   
11111111rinas Trabalhos do projecto / escola 
Placares                             1º CICLO 
Localização Conteúdo 

                                         Rés do Chão  
Átrio interno  
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2 Trabalhos plásticos temáticos 
Informações para funcionários e ATL 

Espaço exterior à Biblioteca  
1 Trabalhos alusivos a temas de leitura, 
Corredor do 1º Ano  
6   Trabalhos feitos pelos alunos alusivos às 

temáticas exploradas 
Salas 1.2.3.4     
4 (um por sala)   Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

Corredor do 2º Ano  
5 Trabalhos feitos pelos alunos alusivos às 

temáticas exploradas 

Sala dos professores  
2 Agenda cultural e informações inerentes 

ao cargo de professor 
Calendário de saídas 
Horários das actividades 

 Sala de trabalho  
1 Informações sindicais 
Sala da Coordenação  
1 Informações sobre a coordenação 

Contacto dos professores   
AECs 

Salas de 5 a 7  
8 Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às  temáticas exploradas em sala 
de aula 

                                            1º Andar  
Hall  
1 Trabalhos do Clube de Escrita 
Sala de Apoio /Educação Especial  
1  Material didáctico/Apoio às aulas 
Corredor do 3º Ano  
5  
    

Trabalhos executados nas aulas 
Trabalhos dos ATL 

Salas de 8 a 11  
6   Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

Sala 12  
5 Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

Saída para o recreio de cima / Exterior  
1  Trabalhos dos alunos 
Corredor do 4º Ano   
4 Trabalhos dos alunos 
Salas 13,14,15,16  
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18  (sala 13/5, sala 14/5, sala15 /4, sala16/4) Trabalhos executados pelos alunos 
alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

Vitrinas                              2º CICLO 
Localização Conteúdo 
                                             RÉS DO CHÃO  
Átrio exterior  
2 Ementas diárias, publicidade e ATL 
Átrio interior  
2 Relação de turmas e publicidade 
Placares                             2º CICLO 
Localização Conteúdo 
Corredor             
Salas de 1 a 4                            
  8   (2 por sala)   Documentos da biblioteca. 

Temáticas ligadas às comemorações. 
Documentos da disciplina de Inglês. 

Corredor do Bar  
Sala dos professores  
1 Documentos relacionados com a 

função docente e sindicatos 
Sala dos directores de turma  
1 Documentos ligados à função de DT 
Sala do Ensino Especial  
1 Horários e actividades motivadoras 
Salas de aula                                         
15  (um por sala ) Documentos e trabalhos ligados às 

disciplinas leccionadas nas respectivas  
salas de aula. 

 
Vitrinas                              1º CICLO 
Localização Conteúdo 
                                          Rés do Chão  
Átrio externo   
2 Informações gerais para os 

encarregados de educação. 
Átrio interior  
1 Trabalhos temáticos ou prémios de 

concursos 
Corredor do 2º Ano  
1 Coordenação 
                                                 1º Andar  
Hall   
11111111rinas Trabalhos do projecto / escola 
Placares                             1º CICLO 
Localização Conteúdo 

                                         Rés do Chão  
Átrio interno  
2 Trabalhos plásticos temáticos 

Informações para funcionários e ATL 
Espaço exterior à Biblioteca  
1 Trabalhos alusivos a temas de leitura, 



 

 

 
PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

7 
 

Corredor do 1º Ano  
6   Trabalhos feitos pelos alunos alusivos às 

temáticas exploradas 
Salas 1.2.3.4     
4 (um por sala)   Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

Corredor do 2º Ano  
5 Trabalhos feitos pelos alunos alusivos às 

temáticas exploradas 

Sala dos professores  
2 Agenda cultural e informações inerentes 

ao cargo de professor 
Calendário de saídas 
Horários das actividades 

 Sala de trabalho  
1 Informações sindicais 
Sala da Coordenação  
1 Informações sobre a coordenação 

Contacto dos professores   
AECs 

Salas de 5 a 7  
8 Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

                                            1º Andar  
Hall  
1 Trabalhos do Clube de Escrita 
Sala de Apoio /Educação Especial  
1  Material didáctico/Apoio às aulas 
Corredor do 3º Ano  
5  
    

Trabalhos executados nas aulas 
Trabalhos dos ATL 

Salas de 8 a 11  
6   Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

Sala 12  
5 Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

Saída para o recreio de cima / Exterior  
1  Trabalhos dos alunos 
Corredor do 4º Ano   
4 Trabalhos dos alunos 
Salas 13,14,15,16  
18  (sala 13/5, sala 14/5, sala15 /4, sala16/4) Trabalhos executados pelos alunos 

alusivos às temáticas exploradas em sala 
de aula 

Vitrinas                              Escola Sede 
Localização Conteúdo 
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Átrio Informações e avaliações para os alunos e infor-
mações e súmulas do Conselho Geral 

Junto à Sala de Professores Informações dos departamentos de Línguas e 
Ciências Sociais e Humanas 

Junto da sala 14 Informações do departamento de Expressões 
Junto aos Serviços administrativos Informações sobre ASE/matrículas/carta educati-

va 
Junto ao bar (7 vitrinas) Informações sobre o projeto Eco-

Escolas/Erasmus+/outras entidades 
Junto ao Ginásio do 1º piso (2 vitrinas) Informações de outras entidades dirigidas a alu-

nos/Projetos de escola 
No corredor dos ginásios do 1º piso Informações sobre as atividades de Educação 

Física e do Desporto Escolar 
Piso -3 Informações do departamento de Educação Física 
Junto à biblioteca Informações sobre atividades da biblioteca 
Placares                             Escola Sede 
Localização Conteúdo 
Sala de professores Informações da Direção/Coordenação de 

DT/informações sindicais 
Placares móveis Utilizados para expor trabalhos dos alunos 
 
 

2. Comunicação eletrónica 

• Correio eletrónico – o agrupamento criou e-mails institucionais para todos os docen-

tes, técnicos especializados, assistentes técnicos, assistentes operacionais e alunos, 

permitindo contacto com todos os intervenientes no agrupamento; 

  Secretaria: secretaria@aedfl.pt 

  Direção: direcao@aedfl.edu.pt; 

 Equipa Comunicação: comunicaedfl@gmail.com   

 Loja Escolar: lojaescolaraedfl@gmail.com  

 
•  INOVAR – tratando-se de uma plataforma de aplicativos, que faculta o acesso a vários 

serviços e softwares, é uma ferramenta essencial e primordial na comunicação do 

agrupamento, apresentando as seguintes vantagens: 

− informação pessoal dos docentes disponível de forma simples e acessível: 

 horários dos docentes e das turmas. 

− informação para os docentes sobre turmas e alunos disponível de forma 

simples e acessível: 

 sumários; 

 horários das turmas; 

 permuta de aulas; 

 marcação de testes; 

 sínteses descritivas; 

mailto:geral@aesv.pt
mailto:direcao@aedfl.edu.pt
mailto:comunicaedfl@gmail.com
mailto:lojaescolaraedfl@gmail.com


 

 

 
PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

9 
 

 avaliações (intercalares, final de período, exames, …); 

 dados estatísticos por turma e ano de escolaridade; 

 registo de ocorrências. 

− informação aos pais e encarregados de educação sobre o seu educando 

disponível de forma simples e acessível: 

 horário da turma; 

 avaliações; 

 movimentos da portaria associados ao cartão; 

 registo de faltas. 

 
• Moodle e/ou Cloud e/ou Google Classroom e/ou TEAMS – ocupará o papel de reposi-

tório de documentos dos departamentos e de outras estruturas intermédias; 

  São plataformas gratuitas e seguras; facilita o contacto entre alunos e profes-

sor e entre docentes via chat, fórum e/ou presencial e permite a realização de 

tarefas online e a submissão de trabalhos;    

  São de baixo investimento (não tem de se preocupar com a aquisição, manu-

tenção e atualização de servidores, licenças de software); de maior flexibilidade 

(o espaço de armazenamento, a capacidade de processamento, o número de 

utilizadores e as funcionalidades podem ser ajustados em tempo-real conforme 

as reais necessidades da escola) e de grande nível de segurança (estão continu-

amente atualizados em relação às melhores práticas de segurança); 

  Vantagens do Google Classroom: permite total disponibilidade; armazena-

mento ilimitado; permite uma maior interação; maior feedback e total seguran-

ça e privacidade. 

 
• Página web do Agrupamento – é uma referência no que respeita a informações pre-

mentes e documentos orientadores. Assume-se como um meio de divulgação interno 

e externo, pelo que deverá ser dinâmica e funcional;  

Objetivos Conteúdos 

Apresentar o agrupamento de escolas Identificação dos elementos da direção e de órgãos de 
gestão 

Divulgar os documentos orientadores Localização e contactos das escolas 

Reforçar a confiabilidade dos serviços e práticas do AESV Plano Estratégico, regulamento Interno, PAA, … 

Divulgar informação importante para a comunidade Notícias de atividades/projetos e trabalhos dos alunos 

Divulgar canais de informação com o exterior (IAVE, …) Avisos de concursos, matrículas, ações sociais, … 

 Divulgação de projetos/atividades 

 Divulgação de informação pertinente para os alunos 

Periodicidade 

Semanalmente (conforme as reais necessidades da escola) 
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• Canal Youtube – plataforma que hospeda vídeos e facilita a partilha de conteúdos, 

permite divulgar vídeos de atividades. Atualmente, qualquer pessoa tem acesso aos 

vídeos dessa plataforma. 

3. Comunicação audiovisual 

 
• Divulgação audiovisual no átrio da escola – este meio permite a veiculação de infor-

mações relevantes aos discentes e a divulgação de fotos e vídeos de ativida-

des/trabalhos/projetos realizados pelos alunos aos visitantes da escola, uma vez que 

se encontra localizado no átrio da escola sede;   

Objetivos Conteúdos 
Divulgar atividades e trabalhos dos alunos Cartazes de atividades e eventos 

Reforçar a confiabilidade dos serviços e práticas do AEDFL Vídeos e/ou fotos de atividades e eventos 

Divulgar informação importante para a comunidade Avisos 

 Calendário de exames 

Periodicidade 

Semanalmente (conforme as reais necessidades da escola) 

 

4. Comunicação complementar 

O agrupamento pretende que seja associado a uma imagem de qualidade, dinamismo e de relação 

positiva com a comunidade, quer ao nível local quer ao nível nacional, recorrendo, em função do interesse, 

a formas de comunicação menos sistemáticas, nomeadamente: 

• Organização e participação em eventos, seminários, ações de formações; 

• Encontros de quadros e divulgação de boas práticas; 

• Workshops. 
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REGULAMENTO 

O presente regulamento define as regras e procedimentos de comunicação interna e externa: 

• Sistema telefónico 

− o uso de telefones pessoais não está autorizado no decurso das atividades letivas, sal-

vo situações excecionais, devidamente justificadas; 

− no decorrer das atividades letivas, os telemóveis ou outros dispositivos móveis podem 

ser utilizados como ferramenta de uso pedagógico; 

− o uso de telemóveis/telefones institucionais, por parte dos professores, deve ser efe-

tuado em local próprio, a fim de preservar a confidencialidade das comunicações. 

• Correio eletrónico institucional 

− meio de comunicação privilegiado para veicular informação na escola; 

− os utilizadores devem aceder ao seu email num período de 24 horas (dias úteis); 

− não é autorizado o uso do email para fins pessoais, bem como para divulgação de ini-

ciativas que não sejam de índole profissional; 

• Placares  

Com estes procedimentos pretende-se articular e facilitar a afixação de informação (carta-

zes, posters, panfletos, suportes publicitários, etc.): 

− compete à Direção gerir a utilização de todos os painéis de informação do agrupamen-

to; 

− a Direção é a única que pode proceder à autorização da afixação de qualquer tipo de 

material nos placares; 

− não é permitida a afixação de qualquer material nas paredes, vidros, portas ou janelas; 

− o material afixado sem autorização será, por consequência, removido; 

− o material deve ser afixado, sempre que possível, nos 15 dias que antecedem o evento 

e removido, sempre que possível, no dia seguinte ao evento. 

• Divulgação no átrio da escola 

A Equipa de Comunicação (EC) decidirá sobre a pertinência da publicação, que engloba a 

divulgação e a promoção da dinâmica da escola, nas suas múltiplas vertentes. 

− Os vídeos a publicar devem: 

−  ser remetidos para comunicaedfl@gmail.pt; 

−  conter indicação da atividade; 

− apresentar-se em formato .avi, .wmp, .wmv, .wma, .mov, .mp4; 

− ter o tamanho máximo de 100MB.  

mailto:comunicaedfl@gmail.pt
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− Podem ser enviadas apresentações em PowerPoint (.ppt ou .pptx) que serão depois 

convertidas em formato vídeo. 

• Página web  

As notícias devem: 

− ser remetidas para comunicaedfl@gmail.pt; 

− indicar o título (curto) e subtítulo; 

− as fotografias, 6 no máximo, devem ter o tamanho máximo de 2MB e apresentar-se 

em formato .jpg, .jpeg, .png ou .pdf; 

− referir qual a foto ou logo de destaque;  

− no caso de logo de entidades exteriores ao AEDFL, deve este ser enviado com a máxi-

ma qualidade ou referido o site da entidade.  

À EC reserva-se o direito de não publicitar fotografias de baixa resolução; de proceder a 

ajustes necessários para publicação (redução, conversão, resumo). 

 

 

 

  

mailto:comunicaedfl@gmail.pt
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Depois do exposto, e uma vez que a EC não pretende ser meramente transmissora de informação 

ou mediadora entre as várias estruturas intermédias, considera-se de extrema importância efetuar ava-

liações ao estado da comunicação interna e externa. 

A avaliação da eficácia e o impacto destes instrumentos de comunicação serão feitos através de 

ferramentas e métodos indiretos que permitam aferir o grau e efetividade dos veículos comunicacionais 

junto do público-alvo:  

• Inquérito online sobre o grau de satisfação da comunicação interna e externa; 

• Reuniões/entrevistas informais; 

• Analytics da página web. 
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