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INTRODUÇÃO 

 

 
“O Projecto Educativo de Escola é a forma mais nobre da liberdade Educativa de cada 

Escola. É por excelência, um documento de compromisso acerca das linhas orientadoras da Acção 
Educativa; compromisso entre a politica Educativa Nacional e a sua adequação aos interesses 
regionais e locais; compromisso entre os vários interesses dos protagonistas locais do processo 
educativo; compromisso possível entre a realidade humana, material e financeira e a utopia.” 
(Rocha, 1996) 

 

 

As escolas têm vida própria, vão-se construindo de acordo com um tempo e um contexto, têm os seus 

diversos atores. Têm a sua própria história e a sua própria cultura, as quais têm que ser valorizadas. 

A valorização da identidade de cada instituição escolar assenta fundamentalmente no seu projeto 

educativo, o qual constitui instrumento fundamental no âmbito do qual a escola deve tomar decisões. 

Ao elaborar o seu Projeto Educativo cada escola define a sua identidade, projeta a sua singularidade e 

dá-lhe sentido de existência. O Projeto Educativo constituiu, assim, um plano estratégico que consagra a 

sua orientação educativa e tem como objetivos “(…) a elaboração das linhas de orientação pelas quais 

toda a comunidade educativa se norteia” (Leite e Fátima, 2000). 

O Projeto Educativo que se apresenta retoma prioridades anteriores, integra contributos da 

autoavaliação, pretende dar resposta a um conjunto de problemas e desafios que ainda persistem, e a 

outros que surgiram decorrentes das alterações legislativas e contextuais do meio em que se insere.  

A sua estrutura, entre outros aspetos, reforça a implementação de estratégias que visam a melhoria de 

resultados, no âmbito das aprendizagens dos alunos, assim como as que se relacionam com a efetiva 

participação e envolvimento dos pais e da comunidade local.  

Apresenta-se estruturado para a ação a desenvolver num horizonte temporal de três anos, devendo 

servir de quadro de referência para toda a ação pedagógica e estratégica, assim como para a construção 

dos restantes documentos estruturantes, entre os quais os o regulamento interno, os planos anual e 

plurianual de atividades e o plano de desenvolvimento do currículo.  

Enquanto projeto, pretende dar sentido à ação coletiva, em função das expectativas futuras e deve 

constituir-se dinâmico, flexível e aberto. Nesse pressuposto, deve ser acompanhado e avaliado 

continuamente para que se possam promover os (re)ajustes que se mostrem necessários, de modo a 

encontrar a direção mais adequada para o caminho a seguir e o caminho. 

Em suma, enquanto projeto expressa a identidade da Escola, assente nos princípios da IDENTIDADE, da 

QUALIDADE, da AUTONOMIA, da PARTICIPAÇÃO e da CIDADANIA, os quais constituem o essencial da 

Cultura de Escola e são os «alicerces» sobre os quais o Agrupamento deve construir o seu futuro. 
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1. Celeirós 
2. Figueiredo 
3. Lamas 
4. Penso (S. Vicente) 
5. Penso (St.º Estêvão) 
6. Escudeiros 
7. Guisande 
8. Oliveira S. Pedro 

 

1. O AGRUPAMENTO – CONTEXTO EXTERNO 

1.1 Enquadramento Geográfico 
O território de influência do AEC Agrupamento é constituído pelas freguesias de Celeirós, 

Escudeiros, Figueiredo, Guisande, Lamas, Oliveira S. Pedro, Santo Estêvão e S. Vicente, todas elas 

localizadas a sul do concelho de Braga (Mapa I).  

 

Mapa I – Mapa do Concelho de Braga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de um território educativo com alguma dispersão, distando alguns estabelecimentos de 

educação e ensino da escola sede cerca de 11 km.  

O conjunto das freguesias corresponde a uma área de 18,97Km
2
 com densidades populacionais muito 

díspares (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – População residente nas Freguesias da área pedagógica do Agrupamento
1
 

Freguesia População 
Área 
(km

2
) 

Densidade populacional 
(habitantes/km2) 

Celeirós 3289 2,80 1174,6  

Escudeiros 1115 4,22 264,2 

Figueiredo 1198 2,03 590,1 

Guisande 538 2,47 217,8 

Lamas 842 1,25 673,6 

Oliveira São Pedro 515 2,24 229,9 

Penso Stº Estevão 435 2,24 194,2 

Penso São Vicente 314 1,58  

 

                                            
1 Dados recolhidos http://www.imovirtual.com/viver/demografia/-/Braga/Braga 

http://www.imovirtual.com/viver/demografia/-/Braga/Braga
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O esquema seguinte (esquema 1) ilustra a distribuição das valências educativas pelas freguesias do 

Agrupamento. 

 
 

 
 
 

 

 
Esquema 1 – Núcleos Educativos do Agrupamento 

 
 
 
 

1.2 Enquadramento Sócio – Económico 
 

1.2.1 A Demografia 
De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) o 

concelho de Braga é habitado por 181.474 pessoas (21,40% dos habitantes no distrito), das quais, 13,2% 

têm mais de 65 anos e 16,4% são crianças ou adolescentes, uma estrutura demográfica que pode ser 

melhor compreendida se se considerar que por cada 100 jovens que residem em Braga 80 são idosos. 

No entanto, prevê-se que o índice de envelhecimento ronde os 190 idosos por cada 100 jovens em 

2050. 

 
Tabela 2 – Distribuição da população por grupos etários 

 

 0 - 14 Anos 15 - 24 Anos 25 - 64 Anos ≥ 65 Anos 

Concelho 16,4% 12,2% 58,2% 13,2% 

Área do agrupamento 17,9% 12,4% 57,4% 12,3% 

 

Os valores da área pedagógica do agrupamento divergem ligeiramente dos resultados do concelho 

apresentando uma população menos envelhecida. 

Em termos de escolarização identifica-se (Tabela 3) uma população essencialmente caracterizada por 

baixas habilitações académicas. 

 

Tabela 3 – Distribuição da população por nível de escolaridade 

 Nenhum 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
Pós-

secundário 
Superior 

Concelho 16,9% 21,2% 13,7% 16,7% 14,0% 1,3% 16,3% 

Área do agrupamento 20,3% 27,1% 18,4% 16,4% 10,4% 1,1% 6,2% 

 

A taxa de população com baixas habilitações é ainda mais expressiva na área do agrupamento. 
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1.2.2 Empregabilidade  
No que concerne às atividades económicas, a população ativa distribui-se, maioritariamente, 

pelo setor secundário e pelo setor terciário.  

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Braga em abril de 2014 foi de 13.823 

indivíduos dos quais 7.333 são mulheres. O número de desempregados registados representa mais de 

15,3% da população ativa do concelho. 

Quando se analisa a população desempregada por grupo etário no concelho, verifica-se que o 

grupo mais vulnerável é o dos indivíduos com idade superior a 35 anos, sendo que a faixa etária 

compreendida entre os 35 e os 54 anos é a mais afetada representando 45,6% dos desempregados. 

 

Tabela 4 – Caracterização da população desempregada 

 
Mulheres Desempregados de 

longa duração 
Idade superior a 35 

anos 
Procura de novo 

emprego  

53,3% 50,1% 66,3% 88,8% 

 

 

Analisando a população por nível de escolaridade verifica-se que o grupo mais afetado foi o dos indivíduos que 

possuíam como habilitação literária o 1º ciclo de escolaridade  

 

 

Tabela 5 – Nível de escolaridade da população desempregada 

 <1º CICLO 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO SUPERIOR 

N.º de pessoas 710 2953 1749 2719 3302 2390 

Taxa 5,1% 21,4% 12,7% 19,7% 23,9% 17,3% 

 

 

1.2.3 Cultura e Recreio 
As juntas de freguesias, a par das associações recreativas, assumem-se como epicentro da 

organização e dinamização das atividades culturais e recreativas. Algumas das coletividades, apesar de 

se assumirem como culturais, desenvolvem atividades quase exclusivamente desportivas. Ainda assim, a 

oferta desportiva não é muito vasta, limitando-se quase exclusivamente à prática do futebol. As 

piscinas, criadas em algumas freguesias permitem, também, desenvolver a práticas desportiva e de 

lazer. Algumas das juntas de freguesias estão equipadas com um espaço de acesso público e gratuito à 

internet. 
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O Escutismo e a Associação Guias de Portugal têm uma forte expressão na região e são 

responsáveis pela ocupação de um número significativo de jovens.  

O quadro seguinte (Tabela 6) traduz a situação das diferentes freguesias relativamente a 

infraestruturais culturais e recreativas e aos movimentos associativistas. 

 

Tabela 6 – Infraestruturas culturais e recreativas e movimento associativo e institucional 

 

Freguesia Infraestruturas Instituições/associações/coletividades 

 
Celeirós 

 
Campo de futebol 
Piscina 
Polidesportivo 
Salão Polivalente 

 
Agrupamento de Escuteiros 
Associação Cultural e Recreativa Semear Alegria 
Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Vale D`Este 
Associação Guias de Portugal – 1ª Companhia 
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva “Os Malmequeres” 
Clube Desportivo de Celeirós (futebol) 
Grupo de Musica Popular Voz do Povo 
Juventude de Celeirós 
O Atlético (futebol) 
O Covêlo (futebol) 
Os Diabos (futebol) 
Os Jacarés (futebol) 
Os SCOT (futebol) 
União Futebol Garapôa (futebol) 
 

Escudeiros Campo de ténis 
Polidesportivo 
 

Associação “Escudeiro” 
Associação Social de Escudeiros 
Escuteiros de Escudeiros 
Rancho Folclórico e Juvenil de Escudeiros 
 

Figueiredo Campo de Futebol 
Polidesportivo 
 

Associação Desportiva “Unidos de Figueiredo” 
Associação do Divino Salvador de Figueiredo 
Associação Cultural e Recreativa “Helios” 
Grupo Desportivo de Futebol de Figueiredo 
 

Guisande Campo de Futebol 
 

Clube de Futebol de Guisande 

Lamas Piscina 
Polidesportivo 

Centro Social e paroquial de Lamas 
- 

 
Oliveira S. Pedro 

 
Polidesportivo 
 

 
Grupo Coral 
Grupo Infantojuvenil 
 

Penso Stº Estevão Polidesportivo Associação Grupo Desportivo de Penso Stº Estevão (IPSS) 
 

Penso S. Vicente Polidesportivo - 
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2. O AGRUPAMENTO – IDENTIDADE E OPÇÕES DE POLÍTICA ESTRATÉGICA 
 

2.1 A Criação e Denominação 

Identificado apenas pelo nome da localidade onde se encontra implantada a ”Escola Sede” – Escola 

Básica do 2º e 3º Ciclos de Celeirós – o Agrupamento de Escolas de Celeirós foi homologado por 

Despacho da Sr.ª Diretora Regional Adjunta da Direção Regional de Educação do Norte, em 06 de junho 

de 2001. 

 

2.2 Organização e Gestão Escolar 

2.2.1 Estruturas de Administração e Gestão 
O Agrupamento de Escolas organiza-se dentro do quadro previsto no Regime de Autonomia 

Administração e Gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e do ensino básico e 

secundário (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Estruturas de Administração e Gestão 

 

Estrutura Competências 
O Conselho Geral 

Órgão de direção estratégica responsável pela definição das 
linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a 
participação e representação da comunidade educativa, nos 
termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de 
Bases do Sistema Educativo. 

O Diretor 
Órgão de administração e gestão do Agrupamento nas áreas 
pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.  

O Conselho Pedagógico 
Órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 
educativa do agrupamento nomeadamente nos domínios 
pedagógico - didático, da orientação e acompanhamento dos 
alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente. 

O Conselho 

Administrativo 
Órgão deliberativo em matéria administrativo - financeira do 
agrupamento. 

 

  



Agrupamento de Escolas de Celeirós | Projeto Educativo 2014/2017 
 

11 | P á g i n a  

Departamentos 
curriculares 

Educação 
préescolar (100) 

1º Ciclo (110) Expressões 

Educação 
tecnológica (240, 

530) 

Educação Visual 
(240, 600) 

Educação Física 
(260, 620) 

Educação Musical 
(250) 

Educação Especial 
(910) 

Línguas  

Português (200, 
210,220,300) 

Francês (320) 

Inglês (220, 330) 

Ciências Sociais e 
Humanas 

Estudos Sociais 
(200) 

História (400) 

Geografia (420) 

Educação Moral e 
Religiosa (290) 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Matemática (230, 
500) 

Ciências  Físicas e 
químicas (510) 

Ciências Naturais 
(230, 520) 

Informática (550) 

 

2.2.2 Organização Pedagógica 
Para além das estruturas previstas no Regime de Autonomia, encontram-se fixadas, no Regulamento 

Interno, as estruturas que colaboram com o Conselho Pedagógico e com o Diretor (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Organização Pedagógica do Agrupamento 

 
Âmbito Estrutura 

 
Coordenação educativa e 

supervisão pedagógica 

 
Departamentos curriculares 
Grupos disciplinares 
 

 
Organização das atividades de 

turma 

Conselho de Turma 
Diretor de Turma 
Professor Titular de Turma 
Conselho de docentes 1º ciclo  
Educador Titular de Grupo 
 
Conselho de Diretores de Turma 

Outras estruturas de 
coordenação 

Grupo de Projetos do PAA 
Equipa de Auto avaliação 
Serviços Técnico-pedagógicos 
Coordenador de Estabelecimento 

 

No âmbito da coordenação educativa e supervisão pedagógica o agrupamento estrutura-se em seis 

departamentos curriculares que integram os diferentes grupos de recrutamento (Esquema 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 
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2.2.3 Gestão Financeira 
Para além de dispor das dotações do Orçamento do Estado, a Escola tem-se mobilizado no sentido de 

desenvolver uma política de angariação de receitas próprias que passa, entre outras medidas, pela 

candidatura a projetos específicos. A candidatura aos projetos a seguir enunciados espelha o trabalho 

desenvolvido nesse sentido. 

 

Tabela 9 – Projetos com apoio financeiro 

Projetos Entidade dinamizadora 

 ABAE2 CMB DGE EDP GALP UC - NICIF3 TUB 

Concurso de Presépios        

EcoNatal        

Escola Florida        

EcoEscolas        

Prosepe        

PontoEletrão        
Postais de Natal        

PES-Edital        

Escolas Solidárias        

Energiacomvida        

 
 

É reconhecida por todos esta capacidade de angariação de fundos e as repercussões positivas que têm 

na melhoria dos espaços de recreio e das condições de conforto das salas de aula
4
 

No plano da política de gestão financeira, a Escola obedece ao planeamento determinado pelo Conselho 

Geral que, no âmbito das suas competências, define anualmente as grandes linhas orientadoras para a 

elaboração do orçamento. A definição destas linhas subjaz a critérios de ordem pedagógica e educativa, 

com vista a uma melhor concretização do Projeto Educativo e das atividades previstas no Plano Anual. 

 

 

2.2.4 Oferta Educativa 

O esquema que se segue ilustra a oferta educativa regular que o agrupamento oferece, de acordo com 

o regulamentado no Decreto-lei nº137/2012 de 5 de julho. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3 – Oferta Educativa Regular do Agrupamento  

                                            
2 Associação Bandeira Azul da Europa  
3 Universidade de Coimbra – Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais 
4 Ampliação do recreio coberto da EB 2.3, ampliação da área da Biblioteca Escolar, instalação de aquecimento na EB 2.3, 
equipamento informático e materiais didáticos 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nicif.pt%2F&ei=53FQUYr9Daew7AbS3YHgAQ&usg=AFQjCNH4FSbjPzmbaSdmBbrIQLxOLYzjGA&bvm=bv.44158598,d.d2k
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Música ..na Educação 
Préescolar e no 

1º Ciclo... 

Ecoescolas 

Dança Cavaquinho 

Educação 
Física 

Ginástica 

Clube de 
Xadre 

Clube de 
Línguas 

Clube de 
Artes 

..na escola 
sede... 

Clube de 
Matemática 

Clube de 
Música 

Clube de 
Comunicaçã
o e Imagem 

Desporto 
Escolar 

Clube da 
Floresta 

 

Procurando responder às necessidades da comunidade local em que se insere, o Agrupamento tem 

ampliado e diversificado a sua oferta educativa, nomeadamente: 

− Criando percursos educativos e formativos diferenciados (CEF) 

 Valorizando a dimensão artística nas disciplinas de oferta de escola. 

  “Reivindicando” a importância da Educação para a Cidadania e do Desenvolvimento 

Pessoal e Social. 

 Valorizando a componente experimental, com caráter transversal em todos os níveis de 

educação e ensino, promotora da aprendizagem das ciências 

 “Abraçando”, mais recentemente, o projeto dos cursos vocacionais, como mais uma via 

alternativa ao ensino regular 

 

 

2.2.5 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e aprendizagens 

Além da oferta educativa formal, funcionam, também, no Agrupamento diversos clubes e desenvolvem-

se vários projetos que proporcionam aos alunos oportunidades de valorização pessoal e de ocupação 

plena dos seus tempos escolares, constituindo dispositivos de consolidação e de enriquecimento das 

aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se assumem como formas de educação para uma 

cidadania mais informada e participativa.  

i. Clubes - a Escola Sede dinamiza um conjunto de atividades para os alunos de 2.º e 3.º Ciclos a 

definir, anualmente, tendo em conta os recursos humanos existentes e a procura por parte dos 

alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4 – Atividades de Enriquecimento do Currículo 

 

...no 

agrupamento… 
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Desporto Escolar 

Educação para a saúde 

Saúde Escola 

Ecoescola 

Crescer+ 

Atividade 
Física e 
desportiva 

Ciências 
Experimentais 

Expressão 
Dramática 

Expressão 
Plástica Inglês 

 

 

Na educação Préescolar e no 1º Ciclo as parcerias para a oferta de Atividades de Animação e 

Acompanhamento à Família, e a Componente de Apoio à Família correspondem ao desenvolvimento de 

protocolos estabelecidos desde o início do Agrupamento.  

 

 

ii. Projetos – o Agrupamento dinamiza um conjunto de projetos para os alunos dos diversos níveis 

de educação e ensino, tendo em conta a necessidade de dar cumprimento aos objetivos 

estratégicos definidos no seu PE, os recursos humanos existentes e a participação dos diversos 

elementos da Comunidade Educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5 – Projetos em funcionamento no Agrupamento 

 

O número de projetos e clubes que se apresentam no seio do agrupamento justifica a 

existência de uma estrutura de coordenação com representação no Conselho Pedagógico para 

garantir uma efetiva implementação e avaliação dos mesmos. 

 

 

iii. Atividades de Enriquecimento Curricular – A dinamização destas atividades assenta em 

dois princípios fundamentais: a abrangência do currículo e a valorização dos saberes e da 

aprendizagem. Ao incidir nas dimensões artísticas (Expressão Plástica, Expressão 

Dramática, Dança, Cavaquinho), física e desportiva (Desporto), linguística (Inglês) e 

científica (Ciências Experimentais) procura dar resposta às necessidades culturais e sociais 

do meio. 

 

 

 

 

 
Esquema 6 – Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º ciclo 

 

2.2.6 Diferenciação e Apoios 
As estratégias de diferenciação positiva são consideradas determinantes para a melhoria do sucesso, 

entre as quais se destacam: 

a. O progressivo alargamento da assessoria nas disciplinas de Português e Matemática.  

b. O alargamento da assessoria à disciplina de Inglês (7º e 9º anos).  

c. A criação de grupos de nível de matemática no 6º ano.  

EDUCAR |INTEGRAR|FORMAR 
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d. A consolidando projetos de tutoria cuja dinamização tem sido da responsabilidade de um 

grupo de docentes que beneficiou de formação no sentido de adquirirem práticas didático-

pedagógicas, conducentes à motivação e ao sucesso dos alunos. No âmbito deste projeto tem 

sido desenvolvida formação para os pais
5
. Atualmente é efetuada uma intervenção de tutoria 

assistencial em casos isolados que apresentam problemáticas de aprendizagem e insucesso 

repetido. 

e. O apoio aos alunos com necessidades educativas especiais é multidisciplinar o que se traduz 

em taxas de sucesso significativas. O apoio é desenvolvido com a integração dos alunos em sala 

de aula e realizado numa estreita articulação com os docentes titulares de grupo/turma e 

docentes das diferentes disciplinas. Para além dos docentes de educação especial, colaboram 

na resposta educativa a estes alunos a APECDA - Centro de Recursos para a Inclusão, entre 

outros. De salientar a criação, na escola-sede, de oficinas funcionais, onde estes alunos realizam 

atividades de enriquecimento do currículo e de promoção da autonomia. O trabalho realizado 

com estes alunos é, periodicamente, objeto de reflexão aprofundada, tendo em vista a 

monitorização da eficácia dos programas educativos individuais. 

Reportando-nos aos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro, decorrentes 

de dificuldades de caráter prolongado, a taxa de integração na escola situa-se nos 2,9%
6
. 

Ressalte-se que a mesma não está, de todo, distribuída equitativamente pelos três ciclos de 

ensino. 

 A gravidade das dificuldades que a maioria destes alunos apresenta (diagnosticadas por uma 

atempada referenciação) exige a mobilização de recursos significativos, com particular destaque 

para os recursos humanos especializados. 

f. Nos últimos anos, o Agrupamento tem contado com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

para o acompanhamento dos alunos mais problemáticos. O trabalho desenvolvido por esta 

estrutura tem-se pautado pelo princípio da prevalência do trabalho de equipa e colaboração 

(com todos os profissionais e estruturas da escola e da comunidade) sobre o trabalho solitário e 

pelo da preferência concedida à prevenção sobre a remediação.  

Não obstante, este serviço é manifestamente insuficiente para abranger toda a comunidade 

escolar que necessita da sua atuação, existindo uma lista de espera extensa, à qual não é 

possível dar resposta em tempo útil. 

 

Tabela 10 – Alunos apoiados pelos serviços técnico-pedagógicos em 2012/2013 

 
Psicologia 1º Período 2º Período 3º Período 

SPO 11 30 36 
Serviço Social 18 18 19 

 

 

 

                                            
5“Motivação e auto regulação: implicações para o sucesso escolar” e “Como ajudar os seus filhos a estudar" 
6 Valores referentes a 2013/2014 
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É reconhecido o trabalho psicossocial desenvolvido pelo agrupamento ao alargar o serviço de psicologia 

e o serviço social a todos os níveis de educação e ensino
7
. 

 

 

2.2.7 Atividades de animação e apoio à família /componente apoio à família 

A evolução do quadro social e familiar dos últimos anos (pai e mãe trabalham fora de casa; o número de 

elementos na família tende a reduzir e os avós ainda estão empregados ou vivem longe, entre outros) 

tem influenciado as medidas de política educativa e social, nomeadamente no que diz respeito à 

educação pré-escolar. 

No agrupamento existe uma oferta generalizada de Atividades de Animação e Apoio à Família que 

abrange a Educação Pré-Escolar e a Componente de Apoio à Família no 1º Ciclo.  

A tabela seguinte (Tabela 11) ilustra o número de alunos abrangidos por este serviço. As atividades são 

dinamizadas mediante protocolo estabelecido com a Autarquia – Juntas de Freguesia. 

 

Tabela 11 – N.º de crianças abrangidas pela AAAF/CAF, em 2013/2014 

 
 Período da 

manhã 
Serviço de 

almoço 
Período da tarde 

Pré-escolar 81 140 118 
1CEB 120 282 110 

Total 201 422 228 

 

 

2.2.8 Reconhecimento da comunidade 

O Agrupamento valoriza os sucessos dos alunos nos domínios dos resultados académicos e das 

competências sociais, de que são evidência os prémios instituídos no âmbito do quadro de mérito e 

excelência. 

A cerimónia de entrega dos diplomas decorrentes dos quadros de mérito e excelência constituem as 

ocasiões privilegiadas de reconhecimento do sucesso e do trabalho desenvolvido pelos alunos no 

âmbito das várias disciplinas. Estão instituídos momentos formais de entrega de prémio decorrentes da 

participação dos alunos em concursos e projetos
8
 

A adesão a concursos externos e concursos promovidos internamente constituem outras formas de 

valorizar e estimular o sucesso educativo dos alunos. Os alunos têm participado em iniciativas de âmbito 

municipal
9

 e nacional obtendo bons resultados, que são devidamente valorizados no seio do 

Agrupamento. 

 

                                            
7 Este investimento resulta da parceria com a associação da EB2 e da candidatura aos programas Emprego Inserção do 
IEFP. 
8 Participação em concursos e projetos como: Concurso de leitura, Problema do mês, Corta-mato escolar 
9 Concurso de Postais de Natal, EcoNatal, Escola Florida, Escola Mais Verde, concurso “Conta-nos uma história”, Concurso Nacional 
de Leitura 
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De realçar, como forma de fomentar as aprendizagens, as frequentes exposições a nível interno e 

externo e a divulgação dos trabalhos dos alunos, nomeadamente na página web do Agrupamento, no 

Jornal Escolar, na Biblioteca Escolar, n Festa da Freguesia e em outras instituições locais. 

Os jornais regionais reconhecem o trabalho desenvolvido pelo agrupamento dando relevo jornalismo às 

atividades. 

 

 

2.2.9 Organização Escolar 

No Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo e no Regulamento Interno são explicitados os 

critérios de constituição de turmas, de elaboração de horários e de distribuição de serviço, com vista a 

melhorar o serviço educativo. As práticas de gestão e afetação dos recursos humanos pautam-se por 

critérios equitativos e coerentes.  

 

 

2.2.9.1 Distribuição do serviço docente 

A distribuição de serviço docente assenta na defesa da qualidade de ensino, tendo em vista o efetivo 

cumprimento do currículo e dos programas de cada disciplina. Pretende a implementação de soluções 

organizativas ajustadas às necessidades reais dos alunos 

CONTINUIDADE, EQUIDADE, EQUILIBRIO e EFICIÊNCIA constituem princípios orientadores na 

distribuição do serviço docente. 

 

 

Compete ao Conselho Pedagógico deliberar e aprovar, a operacionalização e concretização destes 

princípios na distribuição do serviço de docentes. As decisões e recomendações nesta matéria incluem o 

PE como anexo, sendo anualmente revistas. 

Existe uma particular atenção na atribuição do cargo de diretor de turma pela relevância estratégica da 

sua intervenção, quer junto dos alunos, quer das suas famílias. O critério da continuidade das equipas 

pedagógicas, associado ao perfil dos docentes, é determinante na afetação aos diferentes cargos. 

  

CONTINUIDADE pedagógica das equipas educativas  

EQUIDADE na distribuição de niveis e de turmas entre docentes do 
mesmo grupo 

EQUILIBRIO na atribuição de titularidades a cada docente 

EFICIÊNCIA na afetação das componentes letiva e não letiva, 
orientando-as para a implementação de soluções organizativas 
ajustadas às necessidades dos alunos 
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2.2.9.2 Critérios de distribuição do serviço não docente 

Na distribuição do serviço não docente é reafirmado o primado da qualidade dos serviços e da 

importância do aluno na escola. Na elaboração dos horários é considerada a cobertura total dos serviços 

e setores durante o horário de permanência dos alunos na escola, à exceção dos serviços 

administrativos. 

 

 

2.2.9.3 Critérios de constituição de turmas 
Na formação de turmas são observados os critérios definidos pelos normativos legais em vigor e as 

diretrizes de natureza pedagógica emanadas do conselho pedagógico. 

Como escola pública, norteamo-nos por valores como a igualdade de oportunidades e o acesso 

universal, pelo que a constituição das turmas se rege assumidamente por critérios de heterogeneidade, 

equidade e inclusão. Explicitando: 

• Na Educação Pré-escolar, os grupos são constituídos por grupos heterogéneos em termos de idades. 

• No início de cada ciclo as turmas são constituídas por alunos provenientes de diferentes grupos. No 

caso da transição para o 2º ciclo deve atender-se ao equilíbrio na distribuição dos alunos oriundos de 

uma mesma escola, não permitindo que haja alunos que fiquem isolados. 

• Na constituição das turmas deve atender-se ao equilíbrio possível em termos de género 

• As turmas incluem, equitativamente, alunos retidos. 

• Os alunos provenientes de turmas com escolaridade irregular ou vindos de países estrangeiros devem 

ser agrupados de forma a potenciar a implementação de medidas organizativas de diferenciação 

pedagógica. 

• Nos anos sequenciais deve ser garantida a continuidade do grupo/turma. Este princípio pode ser 

equacionado e contornado perante situações devidamente identificadas e fundamentadas (pelos 

conselhos de docentes e conselhos de turma), como casos de integração difícil, questões 

comportamentais e pedidos expressos formulados pelos encarregados de educação no ato da 

matrícula. 

• No sentido de encontrar soluções alternativas para outros alunos que evidenciam claras dificuldades 

de aprendizagem, a escola é permeável ao funcionamento (em disciplinas estruturantes) de grupos 

homogéneos em termos do desempenho escolar, como estratégia de remediação e de superação de 

dificuldades 
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2.2.10 Parcerias 
As alterações sociais do meio e a diversificação da oferta educativa têm exigido do agrupamento um 

trabalho e esforço na procura de protocolos e parcerias com vista ao desenvolvimento dos seus 

projetos.  

Trata-se de parcerias estabelecidas com instituições de âmbito escolar, cultural, profissional, desportivo 

e também da formação de professores (Esquema 3).  

Têm também um papel fundamental as relações com a Câmara Municipal de Braga e as Juntas de 

Freguesia, com as quais se tem trabalhado de forma articulada. O mesmo acontece com um vasto 

conjunto de empresas ligadas à escola, por protocolos, nas mais diversas vertentes, onde se procura 

também vantagens sociais para a comunidade educativa. 

 

 

• CPCJ 
• Projeto Homem 

• Cáritas 

• Santa Casa da 
Misericórdia de Braga 

• Centro Social e 
Cultural de Stº Adrião 

• Cruz Vermelha 

• Banco Alimentar 
contra a fome 

• CerciBraga 

• APECDA 

• Cantina de Veiga de 
Penso 

• Loja Social de Veiga 
de Penso 

• Gabinete de Ação 
Social do Centro 
Distrital de Braga 

• Gabinete de Inserção 
profissional - Ruílhe 

• Conselho Local de 
Ação Social de Lamas 

In
cl

u
sã

o
 e

 In
te

gr
aç

ão
 S

o
ci

al
       

• BLCS 

• Centro de Formação de 
Braga sul 

• Casa do Professor  
• Timbra 

• CulturMinho 

• Guias de Portugal 
• CLDS+ 

• Grupo Desportivo de 
André Soares 

• FADUP 

• MARB 

• IEFP 

• Universidade Católica 

• Universidade do Minho 
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• Clinica Dentária de 

Celeirós 

• Gruptótico 

• MediBraga 

• Centro de Terapia da 
Fala 

• Solinca 

• ACES Braga 
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Esquema 7 – Rede de parcerias do agrupamento 

 

 

2.2.11 Associação de Pais 
O Agrupamento tem vindo a estabelecer parcerias, em primeira linha, com as Associações de Pais e 

Encarregados de Educação. 

Esta parceria reveste-se de uma forma institucional através da representação dos Pais e Encarregados 

de Educação nos órgãos legalmente constituídos no Agrupamento mas também, através das soluções 

encontradas para dar resposta a algumas necessidades da escola. 
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3. O AGRUPAMENTO – CONTEXTO INTERNO 

Pensar, planear e atuar pressupõe conhecer. 

Na definição do Projeto Educativo, sendo essencial o conhecimento da realidade do meio local é, 

igualmente, fundamental identificar os traços principais que caraterizam a comunidade escolar. 

O diagnóstico do Agrupamento baseou-se, fundamentalmente, na análise dos registos documentais 

produzidos durante os últimos anos letivos; nos resultados da Avaliação Externa (realizada entre 25 e 2 

de novembro de 2013, pela IGEC); na Autoavaliação do Agrupamento e, ainda, nas reflexões dos 

elementos da comunidade escolar, com caráter individual, de grupo, ou departamento e, 

posteriormente, nas discussões realizadas para o efeito. 

A análise dos dados recolhidos permite afirmar que quer a comunidade escolar, quer os serviços do 

MEC, reconhecem do bom funcionamento do Agrupamento, e o impacto positivo da sua ação ao nível 

dos Resultados Alcançados, da Prestação do Serviço Educativo e da Liderança e Gestão 

Refletir sobre quem somos, o que temos e como trabalhamos é o objetivo desta caracterização. 

Ao pensar assim o Agrupamento, pretende fazer-se o diagnóstico do seu desempenho apontando as 

limitações e as virtualidades que se lhe associam.  

 

 

3.1 Recursos Físicos/Equipamentos 
No que diz respeito a aspetos físicos e materiais, o Agrupamento tem vindo a redimensionar os seus 

recursos, assegurando a otimização dos espaços e serviços.  

O apetrechamento das escolas com material educativo é considerado uma prioridade no plano da 

modernização do sistema educativo. Incluem-se neste quadro os equipamentos e os materiais 

pedagógico-didáticos ligados às diferentes áreas curriculares, bem como o material ligado às novas 

tecnologias da informação e comunicação.  

A segurança dos utentes é uma prioridade e é, por isso, objeto de ações preventivas regulares. 

 

 

3.1.1 Os Estabelecimentos da Educação Pré-escolar e do 1ºCEB 

No que à Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo particularmente diz respeito, temos a considerar uma 

grande diversidade de instalações algumas das quais com insuficiência de cobertos exteriores 

específicos para recreio. 

Os edifícios encontram-se, na generalidade, em bom estado de conservação, razoavelmente equipados 

em termos de mobiliário, oferecendo salas de aula em número suficiente para o número de alunos que 

as frequentam.  
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Verifica-se no entanto a inexistência, em alguns estabelecimentos, de espaços específicos para o 

desenvolvimento da componente de apoio à família e para a dinamização plena das atividades de 

enriquecimento curricular (AEC), nomeadamente da atividade física e desportiva. 

A tabela seguinte (Tabela 12) sistematiza a caracterização dos diferentes núcleos educativos ao nível dos 

recursos físicos e da funcionalidade dos espaços. 

 

Tabela 12 – Caracterização dos núcleos educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No que se refere aos recursos pedagógicos e didáticos, houve nos últimos anos um grande investimento 

em todos os estabelecimentos. No entanto, a dotação de equipamentos informáticos e de ligação à 

internet não satisfaz as necessidades. A distribuição e gestão deste tipo de material e de equipamentos 

estão legalmente na esfera das competências atribuídas às autarquias. 

 

 

3.1.2 A Sede do Agrupamento 
Com uma tipologia do tipo T24 é constituída por um edifício central com dois blocos, 

vulgarmente designados por A e B, um bloco C, assim designado após ter sido requalificado, anexo ao 

edifício principal, por um pavilhão gimnodesportivo e dois campos de jogos exteriores.  

Implantada num amplo espaço circundante, a escola possui 13 salas de aulas, distribuídas pelos blocos A 

e B, de características não específicas, 6 das quais de pequenos grupos, e ainda 11 salas destinadas a 

disciplinas específicas – Ciências Naturais e Físico-químicas, Educação Visual, Educação Tecnológica, 

Educação Musical e TIC. 

  

                                            
10 Consideram-se aqui estruturas de apoio como despensas e salas de apoio 
11 Trata-se de uma sala multimédia, ocupada essencialmente pela AEC 
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Cruz 6+3 1
11 

2 12 1 1 1  1 1 1 1 3 

Escudeiros 4+1 - 1 6 1 - 1  1 1 1 1 1 

Figueiredo 6+2 - 2 12 1 - 1 1 1 1 1 1 3 

Guisande 2+1 - 1 5 1 -   1 2 - 1 3 

Garapôa 6 - 1 8 2 - 2  2 2 1 1 3 

Lamas 2 - 1 3 1 - -  1 1 - 1 1 
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Possui, ainda, outras estruturas de apoio pedagógico e serviços, a seguir identificados. (Tabela 13) 

 
Tabela 13 – Estruturas e serviços na escola sede 

 
 

 

.  

 

 

 

 

 

A ausência de um auditório constitui ainda um problema da escola, faltando um espaço onde possam 

decorrer dramatizações, divulgação de projetos e outras atividades culturais. 

A escola sede tem vindo a fazer um esforço progressivo na informatização de todos os espaços e na 

utilização racional dos meios informáticos na gestão educacional. Neste momento a escola dispõe de 

duas salas de informática, devidamente equipadas, dispondo as restantes de computadores e projetores 

multimédia e de acesso à internet, sendo que 7 dessas salas também dispõem de quadros interativos. 

Os espaços destinados a apoiar os professores e os serviços de gestão e administração também se 

encontram devidamente equipados e informatizados.  

 

 

3.2 A comunidade escolar 
Os recursos humanos são recursos educativos determinantes na medida em que a sua valorização e 

mobilização em torno dum projeto, criarão, por certo, o dinamismo necessário para enfrentar as tarefas 

cada vez mais exigentes do processo educativo.  

A informação é aqui apresentada, primeiro, numa perspetiva globalizante do Agrupamento e depois 

discriminada pelos diferentes níveis de educação e ensino. 

 

Tabela 14 – Comunidade escolar do agrupamento 2013/2014 

 Alunos Docentes 
Assistentes 

operacionais 
Assistentes 

técnicos 

Pré-escolar 172 10 7 - 

1º Ciclo 361 22 9 - 

2º e 3º Ciclos 590 64 17 712 

TOTAL 1123 96 33 7 

  

                                            
12 Incluiu a Chefe dos Serviços de Administração escolar 
 
 

Gerais Didático - pedagógicos Trabalho e lazer 

   
Bufete 

Gabinete médico 

Gabinete SPO 

Lavandaria  

Papelaria 

Refeitório 

Reprografia  

Secretaria 

 

Biblioteca 

Clube da Matemática  

Clube de Artes 
Clube Prosepe/Ecoescolas 

Gabinete de Educação Especial 

Gabinete dos Serviços de SPO 

Sala de Apoio Educativo 

Sala de Informática 

Gabinete dos Professores  

Gabinete PTE 

Sala de convívio dos alunos 

Sala de Professores  

Sala de Reuniões 

Sala do PND 

Salas de Diretores de Turma 
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3.2.1 Os Alunos  

A população escolar é constituída por cerca de 1123 alunos distribuídos pelos vários níveis de educação 

e ensino (tabela 15). 

 

Tabela 15 – Evolução do n.º de alunos 

 
 EPE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º CEF TOTAL 

2010/2011 206 93 88 127 108 136 125 99 105 96 12 1195 

2011/2012 198 102 95 80 123 105 137 127 88 104 10 1169 

2012/2013 190 85 101 84 79 118 108 140 102 86 23 1116 

2013/2014 172 90 97 93 85 95 128 98 130 126 18 1132 

 

A observar a diminuição progressiva do número de alunos inscritos na Educação Pré-escolar e no início 

dos 1º e 2º ciclos, embora nestes apresente algumas flutuações. Perto de 3% da população escolar do 

Agrupamento são alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

 

Tabela 16 – Número de alunos com necessidades educativas especiais (2013/2014) 

 
EPE 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

4 8 7 18 

 

 

A escola tem ainda um núcleo considerável de alunos acompanhados e intervencionados por redes 

formais de proteção (CPCJ e Tribunal de Família) alguns dos quais se encontram institucionalizados. 

Relativamente à naturalidade dos alunos, constata-se que o agrupamento é frequentado por alunos de 

nacionalidade portuguesa e naturais do município.  

O número de alunos de outras nacionalidades é absolutamente residual (Tabela 17) e a sua integração 

ocorrido de forma natural. 

 

Tabela 17 – Número de alunos por nacionalidade 

 

Portugal 
Cabo 
Verde 

Espanha França 
Guiné 
Bissau 

Suíça Ucrânia 

946 1 1 2 1 2 1 
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3.2.1.1.O Contexto Sociocultural e Económico, Familiar  

O contexto sociocultural e económico das famílias constituiu um dos fatores determinantes dos 

resultados escolares, estando na origem da ideia de que a escola é reprodutora de desigualdades sociais. 

Embora se trate variáveis que estão fora do controlo da escola, o seu conhecimento é fundamental para 

a criação de alternativas organizacionais que contrariem essas desvantagens iniciais. 

A presente caraterização tem por base os dados relativos à população escolar do ano letivo 2013/2014 

cujos dados foram obtidos do MISI. Pretende mostrar as variantes observadas mais relevantes, para 

efeitos de um conhecimento tão profundo quanto possível dos alunos e encarregados de educação.  

 

 

3.2.1.2 Nível de Escolaridade dos Pais 
No que se refere às habilitações dos pais e encarregados de educação, a escolarização predominante é 

de 6 anos (2º ciclo), conforme registado nos quadro seguinte. 

O número de pais com habilitações ao nível do ensino secundário, embora apresente uma tendência 

crescente, continua muito baixo.  

 

Tabela 18 – Número de alunos por filiação – habilitações 

 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Doutoramento 0,1% 0,2% - - 

Mestrado 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 

Licenciatura 2,0% 2,5% 2,8% 3,0% 

Bacharelato 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 

Pós-graduação 0,1% 0,1% 0,1% - 

Secundário 9,8% 11,0% 12,8% 13,5% 

Básico (3º ciclo) 18,0% 18,9% 20,6% 21,2% 

Básico (2º ciclo) 45,3% 43,7% 42,1% 40,7% 

Básico (1º ciclo) 23,1% 21,5% 18,5% 17,5% 

Formação Desconhecida 1,0% 1,4% 2,7% 3,9% 

 

 

 Aqueles que apresentam uma formação de nível superior surgem numa franja ainda mais limitada. 

Esta situação contribui para perpetuar nesses agregados familiares os baixos perfis de qualificação, quer 

para formação, quer para emprego. 
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3.2.1.3 Caracterização Socioprofissional dos Pais 

A situação socioprofissional dos pais constitui, também, um fator condicionante dos resultados 

escolares na medida em que determina a maior ou menor facilidade e acessibilidade dos alunos aos 

bens culturais. O acesso a estes bens tem uma forte influência, por exemplo ao nível dos hábitos de 

leitura e do trabalho independente, condicionantes, por exemplo, da expressão (sobretudo escrita) dos 

alunos.  

 

Tabela 19 – Número de alunos por filiação - profissão (2013/2014) 

 
Mãe Pai 

Quadros Superiores da Administração Pública 0,0% 0,1% 

Diretores de Empresa 0,0% 0,5% 

Gerentes de Pequenas Empresas 0,5% 1,2% 

Especialistas das Ciências Físicas, Matemáticas e Engenharia 0,3% 1,2% 

Especialistas das Ciências da Vida e Profissionais da Saúde 1,5% 0,1% 

Docentes do Ensino Secundário, Superior e Profissões Similares 4,1% 0,9% 

Outros Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 0,2% 0,1% 

Técnicos e profissionais de Nível Intermédio das Ciências Físicas e Químicas, da Engenharia e 

Trabalhadores Similares 
1,0% 3,0% 

Profissionais de Nível Intermédio das Ciências da Vida e da Saúde 0,7% 0,1% 

Profissionais de Nível Intermédio do Ensino 1,8% 0,9% 

Outros Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 0,2% 0,0% 

Empregados de Escritório 2,0% 0,6% 

Empregados de Receção, Caixas, Bilheteiros e Similares 1,7% 1,1% 

Pessoal dos Serviços Diretos e Particulares, de Proteção e Segurança 10,4% 0,4% 

Manequins, Vendedores e Demonstradores 7,1% 5,4% 

Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura, Criação de Animais e Pescas 0,3% 0,7% 

Agricultores e Pescadores – Agricultura e Pesca de Subsistência 0,0% 0,1% 

Operários, Artífices e Trabalhadores Similares das Indústrias Extrativas e da Construção Civil 0,3% 24,5% 

Trabalhadores da Metalurgia e da Metalomecânica e Trabalhadores Similares 1,2% 21,5% 

Mecânicos de Precisão, Oleiros e Vidreiros, Artesãos, Trabalhadores das Artes Gráficas e 

Trabalhadores Similares 
0,7% 2,5% 

Outros Operários, Artífices e Trabalhadores Similares 1,5% 2,0% 

Operadores de Instalações Fixas e Similares 15,9% 4,9% 

Operadores de Máquinas e Trabalhadores da Montagem 1,2% 0,4% 

Condutores de Veículos e Embarcações e Operadores de Equipamentos Pesados Móveis 0,0% 8,0% 

Trabalhadores Não Qualificados dos Serviços e Comércio 13,8% 0,1% 

Trabalhadores Não Qualificados da Agricultura e Pescas 0,2% 0,6% 

Trabalhadores Não Qualificados (Minas, Construção e Obras Públicas, Indústria Transformadora e 

Transportes) 
0,5% 7,4% 

Outra 32,5% 12,1% 
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Verificamos que a ocupação profissional do conjunto dos encarregados de educação é 

predominantemente pertencente ao sector secundário e que são coerentes com o nível baixo de 

habilitações. 

Numa análise complementar, verifica-se uma baixa percentagem de trabalhadores nos grupos 

profissionais mais qualificados - Quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros 

superiores da empresa, grupo que, no caso das mães, não regista qualquer caso. 

Não menos significativo em termos de caracterização do contexto é o desemprego, o qual se tem vindo, 

progressivamente, a agravar: se no início do ano letivo 2012/2013 estavam sinalizados como 

desempregados 260 encarregados de educação, neste início de ano contam-se 277 (15% dos EE), sendo 

as mães o grupo mais vulnerável (69% dos desempregados). 

 

Tabela 20 – Evolução da Taxa de Desemprego no contexto do Agrupamento 

 
 2012/2013 2013/2014 

Pais desempregados 260 277 

Taxa 14% 15% 

 

Esta situação merece uma atenção especial pois dela decorrem alterações nos agregados familiares que, 

muitas vezes, conduzem à degradação das condições socioeconómicas e mesmo afetivas com 

consequência no desempenho dos alunos. 

 

A participação dos pais e Encarregados de Educação na vida da escola reflete-se nos dados recolhidos 

junto dos diretores de turma em termos da sua presença nas reuniões, que se situa próxima dos 80%. 

 

Tabela 21 – Participação dos Pais e encarregados de Educação
13

 

Atendimento individual Reuniões gerais com o 
Diretor de Turma Contactos 

telefónicos 
Na hora oficial Fora da hora oficial 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP set dez mar jun 

147 198 117 61 156 60 435 406 397 337 495 

 

 

Podendo considerar-se este nível de participação muito bom, ainda não estamos no quadro ideal no que 

concerne ao apoio direto dos pais ao processo de ensino e aprendizagem, na medida em que alguns 

encarregados de educação apenas se deslocam à escola quando solicitados.  

A direção faz questão de manter um contacto permanente com os encarregados de educação, através 

da organização regular de reuniões, ou mesmo por correio eletrónico e SMS.  

  

                                            
13 Dados relativos a 2012/2013 
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Destaca-se, numa outra vertente, o facto de o plano de formação do Agrupamento contemplar 

propostas de formação para os alunos e os encarregados de educação. 

 

 

3.2.1.4 O Estatuto Económico 
Globalmente, o universo de alunos subsidiados é extremamente significativo

14
, o que impele a uma 

preocupação, a da maioria dos agregados familiares enfrentar dificuldades económicas. 

 

Tabela 22 – Evolução do n.º de alunos com escalão ASE 

 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 A B A B A B A B 

1º Ciclo 104 153 74 128 66 117 74 108 

2º e 3º Ciclos 132 236 109 212 129 180 124 177 

TOTAL 23,9% 39,3% 18,8% 35,0% 21,1% 32,2% 20,8% 30,0% 

 

Atenta às situações de maior carência, a escola tem desenvolvido políticas de apoio social, nas 

quais se incluiu a atribuição de suplemento alimentar a um conjunto considerável de alunos do 2º e 3º 

ciclo e aos alunos com NEE.  

Dentro das mesmas políticas tem mantido, ao longo dos anos, uma campanha do leite gratuito para 

todos os alunos e o apoio nas atividades extracurriculares. 

 

Tabela 23 – Evolução do número de alunos com computador e internet 

 

Computador Internet 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

N N 45,21% 44,28% 45,4% 

N S 0,21% 0,22% 0,2% 

S N 18,85% 17,28% 16,5% 

S S 35,74% 38,23% 37,9% 

 

 

No que respeita às tecnologias de informação e comunicação, apenas 37,9% (362 alunos) dos alunos do 

ensino básico possuem computador e internet em casa, constituindo, este valor, um referente 

importante sobre o nível socioeconómico das famílias. 

 

  

                                            
14 49,3% de alunos 
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0,60% 

0,10% 

0,40% 

0,30% 

0,0% 

0,10% 

0,10% 

0,30% 

2 0 1 2 / 2 0 1 3  

2 0 1 1 / 2 0 1 2  

2 0 1 0 / 2 0 1 1  

2 0 0 9 / 2 0 1 0  

Alunos do ensino regular Total de alunos com CEF

 

 

3.2.1.5 O Sucesso/Insucesso 

Apesar de o Agrupamento se inserir numa zona que se confronta com baixos índices de 

desenvolvimento social e de a sua população escolar ser constituída maioritariamente por alunos de 

classes desfavorecidas, tem pugnado por elevar as taxas e sucesso e de reduzir as de abandono escolar. 

A informação de referência sobre o insucesso educativo abrange os seguintes indicadores:  

- Taxa de Abandono; 

- Taxa de transição/retenção por ano de escolaridade;  

- Taxa de sucesso pleno; 

- Níveis de desempenho a Português e a Matemática; 

- Taxa de sucesso por disciplina (Português e Matemática);  

- Resultado da avaliação sumativa externa. 

 

 

A tendência do abandono escolar tem sido residual ou nula justificando-se pelo facto de 

atempadamente serem identificadas e debeladas as ameaças de abandono através de um trabalho de 

articulação entre o Diretor, Docente Titular/Diretor de Turma, Serviços Especializados e Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens.  

 

Gráfico 1 – Evolução da Taxa de abandono escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrevendo como objetivo central o combate ao abandono e insucesso escolar foi formalizada a 

candidatura a um conjunto projetos de intervenção multidisciplinar e de parcerias com instituições 

públicas e privadas que complementam a ação da escola. 
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Taxa de transição por ano de escolaridade 

Os dados existentes mostram que em média, no último ano, os alunos do Agrupamento registaram 

taxas de sucesso superiores às que se registaram a nível nacional.  

 

Tabela 24 - Taxas de sucesso UO versus Nacional 

 
 UO Nacional 

2010/2011 98,36% 92,32% 

2011/2012 93,75% 89,79% 

2012/2013 90,37% 88,65% 

 

No 1º Ciclo as taxas são consideravelmente elevadas, situando-se, em todos os anos de escolaridade, 

acima dos 91%. 

 

Tabela 25 - Taxas de sucesso UO versus Nacional no 1º Ciclo 

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

 UO Nacional UO Nacional UO Nacional UO Nacional 

2010/2011 100,0% 100,0 % 96,59% 93,1 % 100,0% 97,4 % 99,07% 96,3 % 

2011/2012 99,01% 100,0 % 92,63% 91,0 % 100,0% 96,0 % 99,19% 95,1 % 

2012/2013 100,0% 100,0 % 90,1% 89,3 % 97,62% 94,1 % 97,47% 95,4 % 

 

Nos níveis de escolaridade seguintes mantem-se a mesma tendência …. 

 

Tabela 26 – Taxas de sucesso UO versus Nacional nos 2º e 3º Ciclos 

 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

 UO Nacional UO Nacional UO Nacional UO Nacional UO Nacional 

2010/2011 99,26% 92,3 % 98,40% 92,5 % 91,92% 84,1 % 100,0% 89,7 % 98,96% 86,2 % 

2011/2012 95,24% 90,1 % 91,97% 86,3 % 80,31% 82,1 % 94,32% 86,9 % 95,19% 82,4 % 

2012/2013 94,07% 89,2 % 80,56% 83,9 % 91,43% 82,7 % 97,06% 85,5 % 65,12% 81,0 % 

 

 

No que respeita ao sucesso pleno, as taxas são relativamente altas no 1º ciclo e assumem uma 

tendência decrescente até ao 9º ano de escolaridade.  

 

Tabela 27 – Evolução da taxa de sucesso Pleno 

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

2010/2011 96,8% 94,3%    89,7% 86,1% 69,1% 57,6% 43,0% 52,4% 43,8% 

2011/2012 88,1% 89,5% 96,3% 87,0% 67,6% 66,2% 38,9% 39,5% 54,8% 

2012/2013 95,3% 78,2% 90,4% 94,9% 64,4% 50,9% 46,8% 39,2% 39,5% 
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No que diz respeito às taxas de insucesso a Português e a Matemática os valores assumem uma 

tendência crescente ao longo dos ciclos e anos de escolaridade.  

 

Tabela 28 – Evolução da taxa de sucesso a Português, por ano de escolaridade 

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

2010/2011 96,8% 95,5% 100,0% 96,3% 88,9% 87,9% 76,3% 93,2% 91,5% 

2011/2012 90,1% 96,8% 98,8% 98,4% 75,2% 93,4% 71,0% 74,4% 92,3% 

2012/2013 97,6% 86,1% 94,0% 96,2% 90,6% 83,0% 79,9% 76,2% 59,5% 

 
 
 

As taxas de insucesso a matemática assumem, de um modo geral, valores superiores aos obtidos no 

Português. 

 

 

Tabela 29 – Evolução da taxa de sucesso Matemática, por ano de escolaridade 

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

2010/2011 97,8% 95,5% 89,7% 88,9% 74,8% 71,0% 51,5% 65,0% 52,1% 

2011/2012 91,1% 91,6% 96,3% 87,8% 78,1% 69,1% 47,6% 46,5% 69,2% 

2012/2013 96,5% 82,2% 95,2% 96,2% 67,5% 59,4% 62,3% 41,6% 47,6% 

          

 

Tendo em conta as variáveis de contexto económico, social e cultural, as taxas registadas em 2011/2012 

em termos de avaliação externa em Português e Matemática revelam que o desempenho do 

Agrupamento se situa em linha com o valor esperado. 

 

Tabela 30 – Avaliação externa – evolução das taxas de sucesso 

 

 Português Matemática 

 4º Ano 6º Ano 9º Ano 4º Ano 6º Ano 9º Ano 

2010/2011 86,1% 82,3% 48,9% 78,5% 54,8% 24,5% 

2011/2012 86,5% 79,1% 56,3% 64,8% 62,8% 51,0% 

2012/2013 39,3% 57,2% 49,4% 64,5% 48,9% 26,0% 

Nacional (2012/2013) 53,0% 57,4% 49,6% 64,2% 50,1% 39,7% 

 

 

Não obstante esta evolução positiva, no último ano os resultados regrediram face aos valores nacionais. 

 

Tabela 31 – Avaliação externa – evolução da classificação média  

 Português Matemática 

 4º Ano 6º Ano 9º Ano 4º Ano 6º Ano 9º Ano 

2011/2012 68,5% 59,8% 49,9% 58,9% 46,7% 36,3% 

2012/2013 56,9% 52,3% 48,9% 48,7% 49,0% 44,0% 

Nacional (2012/2013) 49,0% 51,0% 47,0% 57,0% 49,0% 43,0% 
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Relativamente à explicação para este facto, a reflexão desenvolvida pelos órgãos e estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica não foi totalmente conclusiva. Apesar de estar 

instituída uma prática sistemática de análise estatística dos resultados académicos e de terem sido 

implementadas várias medidas de combate ao insucesso os resultados, não foram suficientemente 

gratificantes.  

Porque não nos foi possível, explicitamente, justificar as causas internas destes resultados, foi elaborado 

em parceria com a Fundação Minerva-Ensino e Investigação Científica e o Observatório da Melhoria e 

Eficácia da Escola da Universidade Lusíada do Porto (OMEE), um Plano de Melhoria centrado nas 

dimensões “Elevados Padrões Académicos” e “Envolvimento Parental”. 

A informação relativa ao “Nível médio” obtido no Português e na Matemática constituem mais um 

indicador do desempenho dos alunos nestas disciplinas. 

 

Tabela 32 – Evolução dos resultados da avaliação sumativa externa de Português no 3º ciclo 

 
 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Média Nacional 2,80 2,80 2,90 2,60 
Média Escola 2,89 2,62 2,63 2,60 

Média de Frequência 2,90 3,16 3,07 2,79 

 

 

Tabela 33 – Evolução dos resultados da avaliação sumativa externa de Matemática no 3º ciclo 

 
 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Média Nacional 2,71 2,50 2,90 2,40 
Média Escola 2,58 2,14 2,69 2,09 

Média de Frequência 2,92 2,69 2,88 2,60 

 

 

3.2.2 Pessoal Docente 
A investigação sobre escolas eficazes põe em destaque a importância da constituição de equipas 

pedagógicas estáveis, coesas, e com forte sentido de pertença. 

O corpo docente é constituído por pouco menos de uma centena de docentes distribuídos pelos 

diversos níveis de educação e ensino. 

  
Tabela 34 – Número de Docentes por Categoria 

Quadro de Escola e de 
Agrupamento 

Quadro ZP Contratado Total 

81 5 10 96 
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Trata-se de um corpo docente estável, constituído na sua maioria por professores do Quadro do 

Agrupamento, que dá resposta a cerca de 90% das necessidades do serviço docente, o que permite o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico de continuidade.  

 

Tabela 35 – Número de Docentes por Tempo de Serviço (antiguidade) 

≤  4 Anos Entre 5 e 9 
anos 

Entre 10 e 19 
anos 

Entre 20 e 29 
anos 

≥30  Total 

10 1 0 60 25 96 

 

No que se refere aos níveis de assiduidade dos docentes, estes situam-se dentro do expectável e do que 

normalmente ocorre noutras escolas, sem que se registe, por isso, situações anómalas. 

O recurso à permuta de aulas no sentido de assegurar o maior número de aulas aos alunos é, hoje em 

dia, uma prática assumida pelo Agrupamento.  

A distribuição de serviço assenta no princípio da sequencialidade, o que permite aos docentes 

acompanhar os alunos durante todo o ciclo de aprendizagens. 

 

 

3.2.3 Pessoal Não Docente 
O quadro de pessoal não docente é constituído por 40 elementos, dos quais 36 são mulheres. São, regra 
geral, pessoas diligentes e cumpridoras.  
Dos funcionários colocados no Agrupamento, 60% encontra-se nesta unidade organizacional há seis ou 

mais anos (Tabela 37). 

 

Tabela 36 – Número de Não Docentes por Tempo de Serviço (antiguidade) 

≤  4 Anos 
Entre 5 e 9 

anos 
Entre 10 e 

19 anos 
Entre 20 e 

29 anos 
≥30 Total 

16 2 15 4 3 40 

 

 

Em termos de vínculo todos pertencem ao quadro (Tabela 38). 

 

Tabela 37 – Número de funcionários não docentes por Vínculo e Categoria 

 Quadro - RFP Quadro - RCIT Total 

Assistente Operacional 15 16 31 

Assistente Técnico 5 3 8 

Chefe de Serviços de 
Administração Escolar 

1 - 1 
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Observando os escalões etários, constata-se alguma juvenilidade, embora a predominância se situe na 

faixa entre os 40 e 50 anos (Tabela 39). 

 

Tabela 38 – Número de Não Docentes por Idade 

Entre 30 e 40 
anos 

Entre 40 e 50 
anos 

Entre 50 e 60 
anos 

Mais de 60 anos Total 

10 17 13 0 40 

 

Relativamente às habilitações literárias dos membros do pessoal não docente, constata-se, ao nível dos 

assistentes operacionais, que uma percentagem considerável apenas desenvolveu estudos no âmbito do 

1º e 2º ciclo. 

 

 
3.3 O Clima Organizacional 
O Clima Organizacional é um dos indicadores da forma como as instituições se estruturam e 

desenvolvem as suas atividades. De facto, o bom funcionamento da instituição educativa pressupõe um 

clima de trabalho propício ao bom desenvolvimento de processos e produtos educativos e da 

cooperação de todo os atores educativos. Neste contexto, e no sentido de elaborar um perfil que 

integrasse a representação que os diferentes atores educativos têm do Agrupamento, reportamo-nos 

aos resultados dos inquéritos lançados pela equipa da IGE aquando da última Avaliação Externa
15

. 

Pela análise das respostas aos questionários aplicados aos encarregados de educação, alunos e 

profissionais verifica-se um elevado grau de satisfação da comunidade educativa com o funcionamento 

do Agrupamento. Genericamente, os alunos destacam o conhecimento das regras e dos critérios de 

avaliação, a identificação com a escola, a segurança e as amizades criadas 

 Os encarregados de educação manifestam uma concordância muito elevada em todos os aspetos, 

sobretudo com a disponibilidade dos diretores de turma. 

A maioria dos trabalhadores, docentes e não docentes, reconhecem-se identificados com a escola e 

relevam, como aspetos mais positivos, o clima de partilha, o incentivo à participação e a abertura ao 

exterior. 

Em resultado, pode inferir-se da existência de um bom clima organizacional, promotor da confiança 

mútua e da ajuda inter e intra pares.  

                                            
15 Realizada em novembro de 2013 
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4. DAS MAIS-VALIAS ÀS POTENCIALIDADES  
O Agrupamento apresenta mais-valias que constituem potencialidades na defesa e na 

valorização da sua identidade. 

 

Tabela 39 – Identificação das potencialidades do agrupamento 

 

Mais-valia Potencialidades  

A estabilidade do corpo 
docente 

‒ O facto de se poder contar com um grupo de profissionais que já se 
encontra há alguns anos ao serviço no Agrupamento facilita a 
dinâmica, organização e interpretação dos princípios da escola e da 
sua cultura. Permite ainda a aplicação consistente e contínua de 
propósitos educativos. 

O sentido de pertença e 
identidade do corpo docente 

e não docente 

 

‒ O sentido de pertença de uma comunidade permite o 
aprofundamento de relações interpessoais, bem como práticas 
formais e informais de trabalho colaborativo, constituindo-se como 
um pólo agregador de vontades.  

As parcerias consolidadas 

 

‒ A constituição de parcerias tem um impacto positivo na afirmação 
da escola junto da comunidade e, por conseguinte, nos processos 
de aprendizagem. As parcerias assumem ainda um papel facilitador 
em diversas situações, constituindo-se como uma oportunidade 
fundamental na procura da melhoria da qualidade do serviço 
educativo. 

A capacidade de angariação 
de fundos 

‒ A capacidade de angariação de fundos tem repercussões positivas 
na diversidade e na qualidade das atividades e projetos 
desenvolvidos de âmbito de complemento curricular e na melhoria 
do bem-estar. 

A diversidade da oferta 
formativa 

 

‒ A oferta formativa diversificada revela a intenção clara da escola 
em dar resposta às solicitações e necessidades do meio, tanto ao 
nível da formação dos jovens como da população adulta. 

A capacidade de oferta de 
formação profissional 

‒ A capacidade de oferecer formação para pessoal docente e não 
docente pelo Agrupamento. 

A comunicação e informação ‒ A existência de uma eficaz articulação nas e entre os vários 
departamentos disciplinares, entre as diferentes estruturas da 
escola e entre as diferentes escolas do Agrupamento permite um 
trabalho colaborativo entre os vários atores educativos e contribui 
para a existência de uma cultura organizacional escolar, essenciais 
para a promoção do sucesso educativo. 

A adequação e 
apetrechamento dos espaços 

‒ A qualidade dos espaços é um suporte fundamental para a 
qualidade das aprendizagens e para a existência de um ambiente 
saudável dentro da organização escola. 

A capacidade de liderança e 
visão estratégica da direção 

 

‒ A visão estratégica e a capacidade de liderança conduzem à 
congregação de esforços no sentido de concretizar as metas 
estabelecidas. A existência de uma liderança aberta e reconhecida 
pela comunidade permite combater as adversidades. 
 

  



Agrupamento de Escolas de Celeirós | Projeto Educativo 2014/2017 
 

35 | P á g i n a  

Aprendizagens 

Coordenação 
pedagógica 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
materiais 

Competencias 
sociais 

 

 

5. ÁREAS DE INTERVENÇÃO/MELHORIA 
A identificação de áreas de intervenção/melhoria traduz, nada mais, nada menos, que o resultado do 

olhar e análise sobre os problemas do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8 – Áreas de intervenção/melhoria 

 

 

Os problemas aqui levantados não constituem, de um modo geral, novidades para uma comunidade 

escolar que tem instituído dinâmicas e instrumentos de reflexão sobre o seu desempenho. Assim, foram 

considerados na identificação das áreas de intervenção, para além do diagnóstico aqui apresentado, a 

reflexão realizada a nível dos departamentos curriculares, os resultados da autoavaliação e os 

resultados da avaliação externa e o projeto de intervenção da Diretora. 

A tabela seguinte (Tabela 41) sistematiza o levantamento efetuado: 

i. Identificam-se os problemas 

ii. Identificam-se as manifestações no contexto 

iii. Apontam-se causas prováveis  
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Tabela 40 – Áreas de intervenção/melhoria 

 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO PROBLEMAS INDICADORES/MANIFESTAÇÕES CAUSAS PROVÁVEIS 

 
A. Aprendizagens 

 
Níveis de sucesso 
escolar pouco 
satisfatório 
Desenvolvimento 
deficitário de 
competências 
individuais 
Vocabulário pouco 
diversificado 
Desvalorização dos 
hábitos e métodos de 
trabalho 
Dificuldades de atenção 
e concentração 
Postura do aluno 
Baixas expectativas 
face à escola 
 

 
‒ Retenções acumuladas 
‒ Valores das taxas de retenção nos 

finais de ciclo 
‒ Valores do insucesso a Matemática, 

nos finais de ciclo 
‒ Valores do de insucesso a Português, 

nos finais de ciclo 
‒ N.º significativo de alunos com 

sucesso pouco satisfatório 
‒ Défices nas dinâmicas de 

aprendizagem 
‒ Dificuldades na expressão oral 
‒ Dificuldades na expressão escrita 
‒ Dificuldades na apropriação de 

hábitos e métodos de estudo  
‒ Défices no cultivo da 

responsabilidade individual e 
autoexigência. 

 
‒ Falta de hábitos e de 

métodos de trabalho 
‒ Desvalorização do papel 

social da Escola 
‒ Disfuncionalidade familiar 
‒ Dificuldade dos pais na 

educação dos filhos 
‒ Pouco investimento dos 

alunos na procura de 

soluções para o insucesso 

B. Coordenação 
pedagógica 

 
Articulação Curricular 
sequencial entre ciclos 
ainda pouco 
consistente 
Supervisão pedagógica 
pouco consistente 
 
 

 
‒ Dinâmicas de trabalho cooperativo 

pouco visíveis ao nível de alguns 
grupos disciplinares 

‒ Metodologias de articulação pouco 
consistentes entre os diferentes 
ciclos de escolaridade  

‒ Planificação e produção conjunta de 
materiais restritas a alguns grupos 
disciplinares 

‒ Abordagem inter e transdisciplinar 
pouco visível ao nível dos Planos de 
Turma 

‒ Débil intervenção pedagógica ao nível 
da supervisão e acompanhamento da 
prática letiva 
 

 
- Excesso de mudanças nos 

normativos que regem a 
atividade profissional 

- Excesso de burocratização 
- Alguma resistência à 

mudança 
 

 
C. Competências 

Sociais 

 
Défice de competências 
sociais 
Insuficiente articulação 
família / escola 
Emergência de casos de 
indisciplina.  
Desrespeito pelos 
espaços escolares, 
nomeadamente no que 
diz respeito à sua 
conservação e higiene 
Dificuldade em cumprir 
regras  
Défice de consciência 
ecológica e cívica 
 

 
‒ Comportamentos desadequados no 

espaço escolar 
‒ Conflitos entre pares 
‒ Dificuldade de gestão de conflitos  
‒ Desajustes comportamentais nas 

relações interpessoais  
‒ Baixos índices de participação cívica  
‒ Baixa adesão dos pais às atividades de 

formação promovidas pela escola 
 
 

 
‒ Deficiente apropriação de 

valores e de normas de 
conduta social  

‒ Desarticulação entre os 
valores veiculados pela 
escola e os promovidos 
pela família 

‒ Acompanhamento familiar 
inconsistente do processo 
de ensino e 
aprendizagem. 

‒ Desvalorização do papel 
social da escola 

‒ Desestruturação das 
relações sociais e 
familiares  

‒ Distúrbios emocionais 
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO PROBLEMAS INDICADORES/MANIFESTAÇÕES CAUSAS PROVÁVEIS 

   

D. Recursos 
Humanos 

Insuficiência de 
assistentes operacionais 
Baixa assiduidade de 
alguns assistentes 
operacionais 
Substituição temporária 
de docentes 
Insuficiência de técnicos 
na área dos serviços e 
manutenção das 
Tecnologias da 
informação 
Inexistência de outros 
técnicos de forma 
contínua que permitam a 
constituição de equipas 
multidisciplinares 
 
 
 
 

‒ Dificuldade em reorganizar os horários 
de trabalho para substituir as ausências 
ao serviço 

‒ Aumento das áreas de limpeza por 
funcionário ao serviço 

‒ Dificuldade em efetuar o 
acompanhamento e vigilância dos 
alunos nos espaços escolares 

‒ Dificuldade em cobrir os horários com 
atividades de ocupação dos alunos 

‒ Dificuldade em manter operacional o 
parque informático e os sistemas PTE 

‒ Dificuldade em garantir os serviços SPO 
e Serviço Social 
 

‒ Impossibilidade legal para 
contratar pessoal 

‒ Constrangimentos legais 
na substituição de 
docentes por doença 

‒ Idade do pessoal não 
docente  

‒ Resistência à mudança 
‒ Definição de outras 

prioridades pelos agentes 
educativos externos 

 
E. Recursos Físicos e 

Materiais 

 
Escassez de espaços de 
recreio cobertos nas 
EB1/JI 
Inadequação dos espaços 
ao funcionamento de AEC 
Subutilização dos 
recursos tecnológicos e 
informáticos  
Carência de instalações 
(auditório / sala 
polivalente, salas 
dedicadas a atividades 
extracurriculares, 
departamentos 
curriculares, …) 
Escassez de recursos 
e/ou acessos às novas 
tecnologias pela 
Educação Pré-escolar e 1º 
CEB 
Inexistência de um meio 
de transporte interno. 

 

 
‒ Realização das AEC em sala de aula 
‒ Utilização do polivalente como recreio 

em tempo de chuva 
‒ Utilização do pavilhão para a realização 

de espetáculos e outras de atividades 
alargadas à comunidade 

‒ Dinâmicas de trabalho com recurso às 
novas tecnologias, pouco visível 

‒ Dificuldade em realizar atividades de 
intercâmbio entre os diferentes 
estabelecimentos que compõem o 
agrupamento e entre estes e a escola 
sede 

 
‒ Fraca dotação de 

equipamento no âmbito 
das Tecnologias na 
Educação Pré-escolar e no 
1º CEB 

‒ Dificuldade de acesso à 
internet na Educação Pré-
escolar 

‒ Definição de outras 
prioridades pelos agentes 
educativos externos 
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Missão 

Principios e 
Valores 

Visão 

 

6. O PROJETO 

6.1 Missão, Visão, Princípios e Valores  
 

O Projeto Educativo é a manifestação da filosofia que preside à Escola. É um documento elaborado para 

uma realidade concreta, que define o que se pretende atingir (Missão), aquilo que projetamos para a 

escola (Visão) e os fundamentos que subjazem às dinâmicas educativas (Princípios e Valores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9 – Missão, Visão, Princípios e Valores do Projeto Educativo 

 

 

Este Projeto Educativo assenta nas linhas gerais de ação e nos pressupostos e práticas que nortearam o 

projeto educativo anterior. São, por isso, aqui retomados os princípios e valores que constituem o 

essencial de uma cultura de Escola e que são os «alicerces» sobre os quais a escola deve construir o seu 

futuro. 

A documentação produzida no âmbito da Autoavaliação do agrupamento e ainda o relatório final da 

Inspeção Geral de Educação constituem-se também suportes para a elaboração do presente PE.  
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Nesta linha propõe como: 

 

  

 
MISSÃO  

 

 
Contribuir para a formação integral de todos os alunos e prepará-los para o seu percurso futuro, 
garantindo a igualdade de oportunidades, no acesso, na frequência e no sucesso. 

 

VISÃO 

 

 

Escola promotora do desenvolvimento da pessoa humana nas dimensões social, interpessoal, 
pessoal e profissional  
 

PRINCÍPIOS A IDENTIDADE, a QUALIDADE, a AUTONOMIA, a PARTICIPAÇÃO e a CIDADANIA constituem o 
essencial da Cultura de Escola e são os «alicerces» sobre os quais o Agrupamento deve construir 
o seu futuro: 

1. IDENTIDADE assumida como meio de afirmação e de conquista do seu “espaço”. 
IDENTIDADE ao nível das opções curriculares e da diversificação de percursos educativos. 
IDENTIDADE ao nível das parcerias e dos projetos 

2. QUALIDADE do ensino e das aprendizagens, em primeiro lugar, mas também das relações 
humanas, da gestão administrativa e pedagógica. QUALIDADE ainda dos espaços e 
equipamentos. QUALIDADE, sustentada numa avaliação sistémica, sistemática e rigorosa da 
sua ação, norteadora das suas opções. 

3. AUTONOMIA assumida como opção estratégica, AUTONOMIA dos aprendentes antes do 
mais, desenvolvendo-lhes as competências que os habilitam a transferir saberes e a “saber 
tornar-se”, num mundo em que os conhecimentos de hoje são obsoletos amanhã. 
AUTONOMIA ainda, na exploração dos corredores de liberdade que o enquadramento legal 
permite 

4. PARTICIPAÇÃO entendida não apenas como direito, mas também como dever de alunos, 
professores, pais e funcionários, em que o trabalho colegial seja estimulado, em que o 
processo de decisão seja participado. PARTICIPAÇÃO também como intervenção e interação 
do meio e com o meio – agentes económicos e culturais, autarquias, cidadãos 

5.  CIDADANIA, entendida como espaço de aprendizagem de liberdade e responsabilidade, de 
espírito crítico, de respeito pelo outro, de tolerância, de aceitação da diferença, de respeito 
pelo ambiente, de intervenção, de solidariedade 

 

 VALORES No âmbito do desenvolvimento pleno dos indivíduos, o agrupamento assume como valores 
de referência: 

– Equidade 

– Justiça  

– Responsabilidade  

– Solidariedade 

– Transparência 

– Inovação 

– Excelência 

– Empreendedorismo. 
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6.2 Objetivos 

A conceção de um projeto pressupõe, necessariamente, a formulação de objetivos. Do mesmo 

modo o desenvolvimento de uma ação educativa, concertada e dirigida, pressupõe a definição de 

objetivos que lhe imprimam intencionalidade. Neste pressuposto, que se considera basilar, definem-se 

como prioritários os seguintes objetivos: 

 Aprofundar a autonomia do Agrupamento, para prestar um melhor serviço público de 

qualidade; 

 Promover condições para a melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista a alcançar 

melhores níveis da eficácia em termos de resultados escolares; 

 Promover o sucesso educativo, potenciando a diversidade da oferta formativa e educativa, 

através da diferenciação pedagógica e da criação de ofertas formativas diferenciadas; 

 Combater o insucesso valorizando e promovendo atividades de enriquecimento curricular, de 

apoio educativo e de desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

 Privilegiar em toda a ação educativa, a cultura, a educação ética e moral, a educação para a 

cidadania, a educação ambiental, a educação para a saúde e para o empreendedorismo;  

 Promover uma gestão participada de toda a comunidade educativa, assente em valores 

democráticos e uma cultura aberta ao diálogo e transparência de procedimentos; 

 Promover a otimização dos recursos humanos, físicos e financeiros; 

 Fomentar o envolvimento dos pais e encarregados de educação nos processos de tomadas de 

decisão estratégica e nas atividades da Escola; 

 Fomentar o acompanhamento por parte dos pais e encarregados de educação do processo de 

ensino-aprendizagem; 

 Reforçar as relações da Escola com o meio através de projetos, protocolos e parcerias, 

estabelecidos com agentes/instituições de interesse, para a prossecução dos objetivos 

definidos no Projeto Educativo e para o desenvolvimento da autonomia do Agrupamento; 

 Fomentar um bom clima de escola, que estimule nos alunos, pessoal docente, não docente, 

pais e encarregados de educação, o desenvolvimento da identidade do Agrupamento; 

 Promover formação para alunos, pessoal docente e não docente, melhorando os níveis de 

qualificação destes;  

 Promover ações de formação/informação para pais e encarregados de educação e para a 

comunidade em geral, com vista a potenciar um maior envolvimento com a Escola;  

 Desenvolver a monitorização, consolidando as práticas avaliativas e reflexivas, através de uma 

consistente autoavaliação. 
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6.3 Plano de Ação 

Sendo a Escola um espaço integrante e integrador da sociedade, sofre por isso todas as mudanças, 

transformações e problemas que lhe estão associados. Impõe-se assim, constantes e novas exigências, 

que se traduzem numa permanente necessidade de adaptação e inovação, na busca de novas soluções 

para a melhoria da Escola.  

O Plano de ação constitui-se como o conjunto das opções que são tomadas pelo Agrupamento, em 

função dos objetivos definidos e das situações - problema detetadas. Perspetiva, ainda, as metas que se 

pretende atingir em termos de resultados. 

 

 

6.3.1 Dimensões/Domínios de Intervenção  
Abrangendo as cinco áreas de intervenção/melhoria diagnosticadas, as dinâmicas do Agrupamento 

devem privilegiar intervenções e estratégias nos seguintes domínios: 

  

A. Curricular 
 

Porque o desenvolvimento curricular constitui o fundamento lógico para a 
planificação educativa da escola. Implica definir prioridades conducentes à 
construção de aprendizagens significativas e à otimização de resultados. Intervém 
na distribuição do conhecimento no meio escolar e incide na prática educativa. 

B. Pessoal e Social 
 

Porque à escola é endossado um papel cada vez mais atuante no desenvolvimento 
da cidadania e dos valores democráticos de participação na sociedade. 

C. Ambiente, Saúde e 
Segurança 

 

Porque a manutenção de um clima de bem-estar e de segurança constitui um 
facilitador da qualidade das aprendizagens. Elevar os níveis de qualidade, de 
segurança e de conforto, significa também promover um ensino de qualidade. 

D. Artístico-cultural 
 

Porque a dimensão estética é condição essencial à construção plena do indivíduo. 
Uma educação empenhada na associação da construção do conhecimento à 
atividade artístico-cultural, leva os alunos a aproximar-se da escola, a encontrar 
satisfação e a desenvolver as suas potencialidades. 

E. Escola/Comunidade 
 

Porque na relação dinâmica interior-exterior, a escola é estimulada a novas 
práticas e a responder a desafios que, por um lado, reforçam o seu prestígio e, por 
outro, perspetivam a construção do seu futuro. O estabelecimento de parcerias 
com as demais instituições comunitárias permite a concertação de esforços e a 
mobilização de recursos. 

F. Formação 
 

Porque a formação constitui um meio de desenvolvimento individual e coletivo, 
um espaço e tempo de reflexão-investigação-ação para a construção de 
conhecimento prático relevante que dê resposta às necessidades do contexto 
educativo. 

G. Organização, 
Comunicação, 

Espaços e 
Equipamentos 

 

Porque a existência de espaços pedagogicamente modernizados e funcionalmente 
organizados conduz à diversidade de práticas pedagógicas e facilita o processo de 
ensino aprendizagem. Do mesmo modo, uma comunicação eficaz entre agentes 
internos e externos é fundamental ao funcionamento da instituição e à sua 
visibilidade no meio. 
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6.3.2 Metas e Estratégias/Linhas de Ação 

  
A tabela seguinte (Tabela 41) define o espetro da ação do Agrupamento pensado para o horizonte temporal de 

vigência deste projeto educativo e traduzido em metas (fundamentadas em objetivos estratégicos). Definem 

um quadro operativo que aponta referências para todos os intervenientes da ação educativa. 

 

Tabela 41 – Metas e Estratégias/Linhas de Ação 

ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS/LINHAS DE AÇÃO 

 
A. Aprendizagens 

 
 

Taxas de transição de ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxas de sucesso pleno 

 
Prevenir e inverter o insucesso escolar e educativo 
 
 
  Aumentar em 4% as taxas de conclusão do 3º ciclo 

Ciclo 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

3º 65,1% 69,1% 

 
 
 Consolidar as taxas de transição dos 1º e 2º ciclos 
 

Ciclo 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

1º 97,5% ≥ 97,5% 

2º 80,6% ≥  80,6% 

 
 
Aumentar as taxas de sucesso pleno no 1º Ciclo para 
valores não inferiores a 90% 

Ano 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

1º 95,3% ≥ 90,0% 

2º 78,2% ≥ 90,0% 
3º 90,4% ≥ 90,0% 
4º 94,9% ≥ 90,0% 

 
 
Aumentar as taxas de sucesso pleno no 2º Ciclo para 
valores não inferiores a 70% 

Ano 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

5º 64,4% ≥ 70,0% 
6º 50,9% ≥ 70,0% 

 

 
 
 

‒ Consolidar a 
assessoria/coadjuvação 
curricular nas disciplinas de 
Português e de Matemática 

‒ Alargar a coadjuvação 
pedagógica como 
modalidade de apoio à 
superação das dificuldades 
dos alunos 

‒ Criar grupos de 
homogeneidade para 
trabalho nas área da 
Matemática 

‒ Apoiar sustentadamente os 
alunos sujeitos a provas 
finais de ciclo 

‒ Organizar os apoios 
educativos em função dos 
resultados da avaliação 

‒ Alargar o Apoio ao Estudo 
aos alunos com mais 
sucesso educativo 

‒ Disponibilizar documentos 
de apoio e de trabalho para 
os alunos através da 
plataforma Moodle 

‒ Realizar de sessões de 
formação e informação, de 
apoio ao currículo e leitura 
no âmbito das atividades da 
Biblioteca Escolar 

‒ Aplicar dos testes 
intermédios do IAVE às 
disciplinas de P e  M 

‒ Garantir o funcionamento 
de uma sala de estudo 

‒ Promoção de práticas 
pedagógicas exigentes nos 
domínios comportamental e 
cognitivo 
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS/LINHAS DE AÇÃO 

 
 

Taxas de sucesso pleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxas de sucesso das 
disciplinas 

 
 

Médias das diferentes 
disciplinas 

 
 
 
 

Abandono escolar 
 
 

 
 
Aumentar as taxas de sucesso pleno no 3º Ciclo para 
valores não inferiores a 50% 
 

Ano 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

7º 46,8% ≥ 50,0% 
8º 39,2% ≥ 50,0% 
9º 39,5% ≥ 50,0% 

 
 
 
 
 
 
Aumentar em 3% as taxas de sucesso das disciplinas 
 
 
 
Aumentar em 5% os níveis superiores a 3  
 
Aumentar o valor das médias obtidas nas diferentes 
disciplinas em 1% 
 
 
Reduzir o abandono escolar para 0% 
 

 
 

 

 
 

Resultados da avaliação 
sumativa externa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Aumentar as taxas de sucesso nas provas finais de 
ciclo (Português) em 5% 

Ano 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

1º Ciclo 39,3% ≥ 44,3% 

2º Ciclo 57,2% ≥ 62,2% 
3º Ciclo 49,4% ≥ 54,4% 

 
 
 
Aumentar as taxas de sucesso nas provas finais de 
ciclo (Matemática) em 5% 

Ano 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

1º Ciclo 64,5% ≥ 69,5% 
2º Ciclo 48,9% ≥ 53,9% 
3º Ciclo 26,0% ≥ 31,0% 

 
 
 Reduzir a diferença entre classificação média 
nacional e a classificação média da UO das provas 
finais de ciclo de Português para valores inferiores 
5% 
 

 ∆ N – UO 

Ano 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

1º Ciclo - 7,9% <5% 

2º Ciclo - 1,3% <5% 
3º Ciclo - 1,9% <5% 

 

 

‒ Implementar a tutoria como 
modalidade de apoio à 
superação das dificuldades 
dos alunos 

‒ Orientar a componente não 
letiva dos docentes para a 
implementação de soluções 
organizativas ajustadas às 
necessidades dos alunos 
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS/LINHAS DE AÇÃO 

 
Reduzir a diferença entre classificação média 
nacional e a classificação média da UO das provas 
finais de ciclo de Matemática para valores inferiores 
5% 
 

 ∆ N – UO 

Ano 
Indicador 

2012/2013 
Meta 

2016/2017 

1º Ciclo 8,3% <5% 

2º Ciclo 0% <5% 
3º Ciclo - 1% <5% 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reduzir a diferença entre a classificação interna e a 
externa de Português para valores ≤ 0,3 

Ano 

∆ CI - CE 

Indicador 
2012/2013 

Meta 
2016/2017 

1º Ciclo 1,19 ≤ 0,3 
2º Ciclo 0,70 ≤ 0,3 
3º Ciclo 0,30 ≤ 0,3 

 
 
 
Reduzir a diferença entre a classificação externa e a 
interna de Matemática para valores ≤ 0,3 
 
 

Ano 

∆ CE - CI 

Indicador 
2012/2013 

Meta 
2016/2017 

1º Ciclo  0,81 ≤ 0,3 
2º Ciclo  0,40 ≤ 0,3 
3º Ciclo 0,60 ≤ 0,3 

 

 

 

 
 

 
 

Valorização da escola 
pelos alunos e famílias 

 
 
 
 

 Investimento dos 
alunos no estudo 

 
 
 
 
 

Motivação e interesse 
dos alunos 

 
 
 
 
Melhorar o envolvimento das famílias no processo de 
ensino aprendizagem 
Melhorar a espectativa das famílias face à Escola e ao 
futuro dos educandos 
 
 
 Melhorar o envolvimento dos alunos no processo de 
ensino aprendizagem 
Aumentar o número de prémios de mérito e 
excelência 
Aumentar o esforço na superação das dificuldades 
nas disciplinas de português e matemática 
 
 
Aumentar a procura dos apoios/sala de estudo pelos 
alunos 
Aumentar o cumprimento nos trabalhos de casa/ 
apresentação de trabalhos  
Aumentar a taxa de frequência da BE para estudo e 
realização de trabalhos 

 
 

‒ Participar em concursos e 
projetos nacionais e 
internacionais 

‒ Reforçar as parcerias e 
protocolos existentes 

‒ Promover atos públicos de 
divulgação dos casos de 
sucesso e de boas práticas: 
entregas de prémios, 
exposições de trabalhos, 
seminários,… 

‒ Promover atos públicos 
de reconhecimento do 
mérito escolar 

‒ Desenvolver projetos de 
acompanhamento 
individual dos alunos 

‒ Oferecer percursos 
escolares diversificados, no 
âmbito do ensino regular, 
da educação especial e da 
educação vocacional 

‒ Diversificar as formas de 
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS/LINHAS DE AÇÃO 

divulgação dos resultados 
escolares dos alunos  

‒ Atribuir prémios de 
reconhecimento da 
melhoria de resultados 
individuais a Português e a 
Matemática 

B. Coordenação 
Pedagógica 

 

Articulação Curricular 
entre os diferentes 

níveis de educação e de 
ensino  

  

 

 

 

Trabalho colaborativo 
entre os docentes 

 

 

 

 

 

Supervisão Pedagógica 

 

 

 

Supervisão das 
Atividades de 

Enriquecimento 
Curricular e da 

Componente de Apoio à 
Família 

Promover a articulação, a sequencialidade e a 
gestão pedagógica e curricular como elementos 
centrais da atividade docente 

Definir um referencial de articulação entre os 
diversos níveis de educação/ensino 

Manter os tempos comuns destinados à realização 
do trabalho cooperativo dos docentes a todos os 
grupos disciplinares  

Realizar 1 iniciativa por período de articulação 
interciclos  

 

 

Aumentar para 80% a taxa de professores a utilizar o 
Moodle 

 Aumentar em 5% a taxa de professores a utilizar o e 
o quadro interativo 

 Realizar pelo menos um teste/prova aferida por ano, 
em cada um dos anos, nas disciplinas de português, 
matemática e inglês 

 

Definir um referencial de supervisão pedagógica que 
inclua obrigatoriamente a supervisão em sala de aula 

Realizar, anualmente, duas atividades de supervisão 
pedagógica em sala de aula por Departamento 
Curricular   
 
 Incluir no PAA 1 atividade por período de articulação 
1C – AEC 
 

 

 

‒ Manter, na elaboração de 
horários e distribuição de 
serviço, momentos comuns 
entre os docentes  

‒ Mobilizar, a coordenação 
das estruturas intermédias, 
para a reflexão das práticas 
nas salas de aula e para a 
supervisão pedagógica  

‒ Promover mecanismos de 
supervisão pedagógica 
(aulas, planificações, provas 
de avaliação) 

‒ Trabalhar a transversalidade 
do Português: envolver os 
docentes de todas as 
disciplinas na promoção de 
competências essenciais da 
língua portuguesa.  

‒ Elaborar provas conjuntas e 
partilha de correções.  

‒ Uniformização de grelhas de 
correção 

‒ Dinamizar sessões de 
trabalho periódico entre os 
docentes para: 

iv. planificação estratégica 
no grupo/departamento 

v.  partilha de saberes, 
práticas e materiais 

vi. articulação horizontal e 
vertical 

vii. formação e supervisão 
pedagógica 
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS/LINHAS DE AÇÃO 

C. Competências Sociais 

Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências sociais 

 

 

 

 

Promover a formação pessoal e social dos alunos e 
a educação para a cidadania. 

Reduzir em 50% a taxa de aplicação da medida 
corretiva “Ordem de saída da sala de aula” 

 Reduzir em 50% a taxa de ocorrências disciplinares  

 Reduzir o n.º de alunos com referência em ata por 
comportamento inadequado 

 Reduzir a taxa de alunos reincidentes em 
comportamentos desajustados 

 Reduzir o n.º de episódios de indisciplina dentro da 
sala de aula 

 

 Diminuir o n.º de alunos com problemas de atitude e 
de integração 

 Aumentar o reconhecimento da importância do 
papel de delegado e subdelegado 

 Aumentar o nº de alunos envolvidos em ações de 
solidariedade/voluntariado  

 

 
 

‒ Manter a oferta curricular 
de Educação para a 
Cidadania  

‒ Manter a oferta curricular 
de Desenvolvimento Pessoal 
e Social 

‒ Mobilizar para análise e 
discussão do regulamento 
Interno em DPS e na 
Educação para a Cidadania 

‒ Realizar reuniões com o 
pessoal docente, não 
docente e os pais e 
encarregados de educação, 
visando o conhecimento e a 
reflexão sobre o estatuto do 
aluno e o RI e 
estabelecendo linhas de 
atuação na prevenção 
contra a indisciplina 

‒ Uniformizar critérios de 
atuação na promoção do 
cumprimento das regras 
transversais a todas as áreas 
disciplinares 

‒ Estender o projeto de 
desenvolvimento de 
competências pessoais e 
sociais, implementado no 1º 
ciclo, a outros níveis, 
nomeadamente na 
educação desde o pré - 
escolar 

‒ Potenciar o 
acompanhamento e apoio 
tutorial 

‒ Articular, com os parceiros e 
agentes sociais, a 
intervenção junto das 
famílias em risco no sentido 
de otimizar as respostas 

‒ Dinamizar ações no âmbito 
das Competências Parentais 
e da Gestão de Conflitos 

‒ Formalizar a candidatura a 
projetos de promoção da 
inclusão e da cidadania 

‒ Consolidar a existência do 
GIAA – Gabinete de 
informação e apoio ao aluno 

‒ Criar uma equipa de 
mediação escolar 
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS/LINHAS DE AÇÃO 

‒ Participar em projetos de 
carater solidário 

‒ Criar o perfil funcional do 
delegado e subdelegado de 
turma 

‒ Divulgar lista dos delegados 
e subdelegados de turma 

 

Participação ativa na vida da 

Escola 

 

 

 

 

 

 Envolvimento dos 

pais/encarregados de 

educação no processo 

educativo dos alunos 

 

 

 

 

Dinamizar duas atividades significativas anuais no 
âmbito da cidadania 

 Realizar pelo menos 3 assembleias de delegados e 
subdelegados de turma por ano 

 Realizar obrigatoriamente uma assembleia de turma 
por mês 

 Constituir comissões de alunos para a participação 
nas atividades anuais (S. Martinho, Baile de 
Finalistas, Sextas com Sabor, Festa do Desporto 
Escolar…) 

 
 Manter a realização de reuniões regulares com 
pais/encarregados de educação, com pelo menos a 
presença de 80% 

 Dinamizar, em cada ano letivo, pelo menos 2 
workshops/ ações de sensibilização, com a 
participação de pelo menos 20% dos encarregados 
de educação do nível de educação a quem se 
destinam 

 Manter as funcionalidades do sítio do agrupamento, 
com atualização constante da informação 

‒ Realizar assembleias de 
delegados e subdelegados 
de turma  

‒ Dinamizar as estruturas 
associativas e 
representativas dos alunos 

‒ Criar contextos e situações 
no âmbito do PAA onde os 
alunos possam assumir 
atitudes cívicas 

 

‒ Organizar debates e 
conferências abertos ao 
exterior. 

‒ Aprofundar a articulação 
entre a Biblioteca Escolar e 
a comunidade educativa  

‒ Desenvolver atividades 
extracurriculares que 
envolvam os pais e a 
comunidade escolar 

‒ Promover a participação dos 
Encarregados de Educação 
na Elaboração do Plano 
Anual de Atividades  

‒ Adotar estratégias e canais 
de comunicação interna e 
externa que promovam a 
simplificação e a eficácia da 
comunicação 

‒ Divulgar lista dos 
representantes dos EE nos 
Conselhos de Turma 
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS/LINHAS DE AÇÃO 

D. Recursos Humanos 

 

Rácio não docente/aluno 

 

 

 

 

 

 

Afetação de Pessoal 
especializado nas áreas 

da psicologia e do 
serviço social  

 

 

 

 

 

Afetação de pessoal 
técnico para 

assessoria/assistência 
do equipamento 

informático  

 

Apoio jurídico 

 

 

Formação do pessoal 
docente/não docente 

 

Reforçar o quadro do pessoal não docente de apoio 
à ação educativa 

 

Garantir a cobertura total dos serviços na mancha 
horária dos alunos  

 Garantir o acompanhamento de todos os alunos 
com NEE 

 Atingir níveis de satisfação elevados com a prestação 
de serviços 

 

 Garantir o acompanhamento especializado dos 
alunos em risco 

 

 

 

 

 

 

 

 Garantir o apoio/assistência técnica ao parque 
informático 

 

 

 

 Garantir o apoio jurídico ao Agrupamento 

 

 

Garantir a realização de uma ação de formação 
interna destinada ao pessoal docente 

 Garantir a realização de uma ação de formação 
interna destinada ao pessoal não docente 

Garantir o cumprimento de, pelo menos, 75% do 
plano de formação do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

‒ Desenvolver esforços junto 
da autarquia para a 
afetação de pessoal não 
docente ao agrupamento 

 

 

 

‒ Diligenciar junto da DSRN, 
para a colocação de 
recursos humanos 
diversificados, no apoio ao 
processo educativo 

‒ Estabelecer/renovar 
protocolos no sentido de 
participar em projetos que 
promovam a colocação de 
técnicos especializados 

 

‒ Encontrar mecanismos que 
permitam assegurar a 
assistência técnica  

 

 

‒ Encontrar mecanismos que 
permitam assegurar o apoio 
jurídico 

 

‒ Mobilizar os recursos 
humanos internos para a 
realização de formação 
entre pares 

‒ Estabelecer protocolos no 
sentido de promover a 
realização de formação 
profissional 

‒ Elaborar um Plano Anual de 
Formação com base nas 
necessidades das diversas 
estruturas da escola, em 
modalidade de formação 
interna e/ou externa 
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS/LINHAS DE AÇÃO 

 
E. Recursos Físicos e 

Materiais 
 

Dotação de espaços 

para o desenvolvimento 

das Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular no 1º ciclo 

 

 

Apetrechamento das 

escolas Básicas com 

equipamento 

informático e estruturas 

de rede de Internet 

 

 

Isolamento acústico do 

pavilhão 

Gimnodesportivo, na 

escola sede 

 

 
Criar condições físicas e ambientais facilitadoras da 
aprendizagem e da saúde e bem-estar 

 

 Dotar as escolas do 1º ciclo com espaços próprios 
para o desenvolvimento das atividades de 
enriquecimento curricular  

 Aumentar o grau de satisfação dos vários 
intervenientes com os ambientes de ensino e de 
aprendizagem 

 
 
 

 Apetrechar os Jardins-de-infância e as escolas do 1º 
ciclo com equipamento informático e com 
infraestruturas de rede de Internet 

 Garantir a plena assistência do equipamento 
audiovisual, informático e tecnológico 

 

 

Melhorar a acústica do pavilhão gimnodesportivo na 
escola sede 

 Atingir níveis elevados de satisfação relativamente 
às condições de trabalho 

 

 
 

 

 

‒ Promover iniciativas e o 
estabelecimento de 
parcerias/protocolos que 
permitam angariação de 
fundos para realização de 
obras e/ou aquisição de 
equipamentos 

‒ Diligenciar junto da DSRN e 
da Autarquia, para a 
colocação/manutenção/mel
horia de recursos 
diversificados no apoio ao 
processo educativo 

‒ Apresentar candidatura a 
projetos que promovam 
apoios financeiros e 
materiais 

‒ Colocar isolamento acústico 
no pavilhão 
gimnodesportivo 
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 Instrumentos de operacionalização 

O Projeto Educativo (PE) sendo um documento de planeamento estratégico abrangente e de longo 

prazo, distingue-se dos documentos de planificação operatória que estão destinados a concretizá-lo 

relativamente a períodos de tempo mais curtos e que são nomeadamente o Plano Anual de 

Atividades (PAA), o Plano de Desenvolvimento do Currículo (PDC), os Planos de Grupo/Turma (PG/PT) 

e o Plano de Formação (PF).  

O Regulamento Interno (RI) é o documento regulador da implementação prática de todos estes 

documentos, devendo por isso estar em permanente articulação com eles e com as alterações de que 

vão sendo objeto, nos termos da legislação em vigor 

 

 

Esquema 10 – Instrumentos de operacionalização do projeto educativo 

 

7.2 Monitorização e Avaliação do Projeto 

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o projeto educativo deve 

ser avaliado para aferir o seu grau de eficácia e retroagir no sentido de estabelecer as necessárias 

correções e aperfeiçoamentos. Esta avaliação constitui um processo de aferição de resultados obtidos, de 

metas alcançadas e de objetivos concretizados.  

Constituindo o Relatório de autoavaliação “ (…) o documento que procede à identificação do grau de 

concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua organização e gestão, designadamente no que 

diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo.” (decreto-lei n.º 75/2008, 22 

abril, artigo 9.º, 2, c)), compete à Equipa de Autoavaliação do Agrupamento aferir a viabilidade do Projeto 

Educativo e quais os resultados que está a alcançar. 

 

 

 

PE 

PAA 

RI 

PDC PF 

PG 

PT 
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Instrumentos de 
monitorização 

Análise 
estatística 

Análise 
documental 

Questionário Entrevista 

Observação 
direta  

Focus group 

Periodicamente  

•Órgãos de gestão 
intermédia 

•Direção 

Anualmente 

•Conselho Pedagógico 

•Direção 

•Conselho Geral 

Final do ciclo de 
implementação do PE 

•Todos os intervenientes 

Entre outras evidências e contributos a avaliação do projeto educativo deve permitir:  

i. Reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos do projeto 

ii. Rever estratégias e métodos de trabalho 

iii. Perspetivar a regulação da ação educativa 

iv. Contribuir para a formação dos atores participantes. 

  

A avaliação do projeto educativo contempla um processo de retroação e de regulação da atividade educativa 

pelo que pressupõe, para além de uma avaliação final, realizada no final do ciclo de implementação do 

projeto, momentos intercalares de avaliação de carater contínuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11 – Etapas da avaliação do Projeto Educativo 

 

 

Pressupõe, ainda, o recurso a um conjunto diversificado de instrumentos de monitorização (Esquema 11) e 

uma intervenção multifacetada da comunidade educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Esquema 12 – Instrumentos de monitorização do Projeto Educativo 
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A avaliação das metas de um projeto exige a formulação de indicadores que possam ser objetivamente 

verificáveis, e em função das áreas a avaliar, pelo que são definidos como indicadores de verificação os a 

seguir indicados (Tabela 42).  

 

Tabela 42 – Indicadores de execução do Projeto Educativo 

 

ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO/MELHORIA 

INDICADORES ANUAIS DE EXECUÇÃO 

Aprendizagens  ‒ Classificações dos alunos  
‒  Número de retenções  
‒ Absentismo escolar por turma; 
‒  Número de alunos por atividade e espaços educativos 
‒  Número de alunos seguidos pelo SPO  
‒ Número de alunos no quadro de mérito 
‒  Número de atividades de supervisão 
‒  Número de aulas coadjuvadas 
‒  Número de reuniões de articulação realizadas 
‒  Taxa de utilização da plataforma moodle: alunos inscritos, tempo de resposta, 

tempo de consulta de recursos. 
‒ Taxa de utilização dos recursos informáticos 
‒ Número de atividades realizadas para a comunidade educativa.  
‒ Nº de pais e encarregados de educação participantes nas atividades e nas reuniões 

promovidas 
‒ Grau de satisfação dos pais e encarregados de educação participantes nas atividades 

e nas reuniões promovidas  
‒ Média da frequência dos alunos no Apoio ao Estudo 
‒ N.º de alunos com Apoio Educativo 

Competências sociais  ‒ Número de alunos que aderem /participam em projetos de escola 
‒  Número de ações específicas desenvolvidas no âmbito de diferentes temas 

(Cidadania, Segurança, Saúde, Voluntariado, Ambiente, Escola-família) 
‒  Número de ocorrências de caráter disciplinar 
‒  Taxa de sucesso escolar dos alunos objeto de intervenção por parte dos Serviço de 

Psicologia e Social 
‒ Taxa de alunos envolvidos em ocorrências  
‒ Número de medidas disciplinares por aluno  
‒ Número de alunos envolvidos nas ações do Gabinete de Apoio ao Aluno 
‒ Percentagem de encarregados de educação que estabelecem contacto com o 

diretor de turma 
 

Recursos humanos ‒ N.º de horas atribuídos ao Serviço Social e SPO 
‒ Rácio AO/aluno 
‒ Tempo que medeia a substituição de um docente por ausência temporária 
‒ N.º de ações de formação realizadas por formadores internos 
 

 
 Recursos Físicos e materiais  ‒ Número de parcerias estabelecidas 

‒  Número de participação em projetos 
‒  Número de ações de formação frequentadas 
‒  Número de participantes nas diferentes atividades  
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7.3 Divulgação do Projeto 

A identificação de uma comunidade com um Projeto Educativo de Escola passa pelo conhecimento e 

aceitação dos valores e filosofia que lhes estão implícitos. Impõe-se como obrigatório, neste sentido, a sua 

divulgação junto de todos os intervenientes. Neste sentido, após a validação do documento pelo Conselho 

Pedagógico e pela aprovação do Conselho Geral do Agrupamento, a sua divulgação passará pela 

implementação das seguintes atividades:  

 Publicação do documento a apresentar a toda a comunidade educativa através de: 

i. Reuniões/Sessões de informação dos coordenadores dos departamentos curriculares  

ii. Reuniões/Sessões de apresentação/esclarecimento ao pessoal não docente;  

iii. Apresentação/esclarecimento aos Serviços Técnico Pedagógicos;  

iv. Apresentação/esclarecimento à Associação de Pais e Encarregados de Educação;  

v. Reuniões/Sessões de apresentação/esclarecimento à Assembleia de delegados; 

vi. Sessões de esclarecimento nas aulas de Desenvolvimento Pessoal e Social e Educação para a 

Cidadania (aspetos mais pertinentes); 

vii. Apresentação/esclarecimento à Autarquia e aos Parceiros locais. 

viii. Disponibilização do documento, para consulta da comunidade educativa, na Biblioteca da EB 

2.3 e diferentes núcleos escolares;  

ix. Disponibilização do documento na Internet – página do Agrupamento.  
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SUPORTE LEGISLATIVO/ REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 

Lei nº 46/86 de 14 de outubro– Lei de Bases do Sistema Educativo 

Lei nº 115/97, de 19 de setembro – Alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo 

Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro - Define os apoios especializados a alunos com necessidades educativas 
especiais. 

Decreto - Lei nº 75/2008 de 22 de abril – Regime Jurídico da Autonomia, Administração e Gestão das escolas 

Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto de 2009 - Estabelece o regime de aplicação da educação sexual em meio 
escolar 

Portaria n.º 196-A/2010 de 9 de abril - Procede à regulamentação da Lei nº 60/2009, de 6 de agosto  

Decreto-Lei nº137/2012 de 2 de julho – Regime Jurídico da Autonomia, Administração e Gestão das escolas 

Despacho 15971/2012 de 14 de dezembro - Define o calendário de implementação das Metas Curriculares 

Decreto - Lei nº139/2012 de 5 de julho – Organização curricular do Ensino Básico e do Ensino Secundário e a 
avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional 

Despacho normativo n.º 6/2014, de 26 de maio - Organização do ano letivo 

Despacho n.º 8248/2013, de 25 de Junho – Estabelece os princípios a ter em conta na elaboração do 
calendário escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Agrupamento de Escolas de Celeirós | Projeto Educativo 2014/2017 
 

55 | P á g i n a  

 

 

BIBLIOGRAFIA/REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alaíz ,V.,Gói,E., e  Gonçalves, C. (2003). Auto-avaliação de Escolas –pensar e praticar. Porto:Edições ASA. 

Alves, José Matias (1995). Organização, Gestão e Projectos Educativos das Escolas. Edições ASA. Lisboa. 

Afonso, Almerindo J. (1998). Políticas Educativas e Avaliação Educacional: para uma análise sociológica da 
reforma educativa em Portugal (1985-1995). Braga: Universidade do Minho. 

Costa, Jorge Adelino (1994). Gestão Escolar: Participação, Autonomia. Projecto Educativo de Escola. Texto 
Editora. Lisboa. 

Câmara Municipal de Braga (CMB) http://www.cm braga.pt/wps/portal/publico  

Câmara Municipal de Braga (CMB): http://www.cm-braga.pt/docs/AccaoSocial/Diag SocialBraga.pdf  

Câmara Municipal de Braga (CMB): http://www.cm-braga.pt/wps/.../ATAS_RS_PDS05Metodologia.pdf? 

Guerra, Miguel, (2005). É preciso caminhar contra a corrente”. Páginas da Educação. Acedido em: 20 de 
janeiro de 2014. Disponível em: http://www.apagina.pt/ 

INE. Anuário estatístico da Região Norte 2007 [online].  

INE. Censos 2001: Resultados definitivos Norte  

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Concelhos: estatísticas mensais [online]: 
http://www.iefp.pt/estatisticas/MercadoEmprego/ConcelhosEsta tisticasMensais/Documents/2009/SIE-
Desemprego_Registado_por_concelhos.pdf  

Leite, F. (2000). Projecto educativo de escola, projecto curricular de escola, projecto curricular de turma, o que 
têm de comum? O que os distingue? Acedido em: 28 de dezembro de 2013. Disponível em: 
http://WWW.netprof.pt/pdf/projectocurricular.pdf. 

Lima, Licínio (1992). A escola como organização e a participação na organização escolar. Braga: IEPUM. 

Rocha, A. (1996). Projecto Educativo de Escola. Administração Participada e Inovadora. Porto: Edições ASA. 

 

Aprovado em Conselho Geral de 21 de julho de 2014 

 

 

http://www.cm/
http://www.cm-braga.pt/wps/.../ATAS_RS_PDS05Metodologia.pdf
http://www.netprof.pt/pdf/projectocurricular.pdf

