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"A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 
preparação para a vida, é a própria vida." 

 
John Dewey 
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A diversidade sociocultural que se verifica nas escolas dos nossos dias exige uma 

forma diferente de encarar a educação e a sua gestão/administração. As novas 

mudanças dos tempos que correm tornam impossível à tutela gerir uniformemente 

tanta diversidade a partir do centro, Ministério da Educação. Por isso, é imperativa a 

deslocação dos centros de decisão para as localidades, isto é: das escolas/dos 

agrupamentos de escolas para as situações em contexto. Nasce a emergência de uma 

gestão/administração contextualizada, porque os responsáveis estão mais perto dos 

acontecimentos, necessidades e vivências diárias e, por isso, melhor inteirados da 

realidade, o que os torna melhores decisores. Esta nova situação é uma grande 

mudança a não subestimar quando se aborda a questão da gestão/administração de 

um Agrupamento de Escolas, visando uma educação para todos, em igualdade de 

oportunidades de acesso ao sucesso escolar. 

Deste modo, os atores educativos são convidados a ter uma ação mais 

interventiva em termos locais. Trata-se de uma ação mais direta e que tem em linha de 

conta a diversidade de situações surgidas no contexto de cada escola/agrupamento. 

Esta forma de gestão descentralizada conduz, forçosamente, a um maior envolvimento 

de todos os agentes educativos que integram uma escola/agrupamento de escolas nas 

decisões e, ao mesmo tempo, acarreta uma maior responsabilização dos mesmos, na 

missão das organizações escolares para que estas possam fazer uma gestão que 

fomente contextos de aprendizagens significativas para o maior número de alunos 

possível. 

Neste contexto, o Projeto Educativo torna-se o instrumento basilar na 

estruturação das linhas de orientação da política educativa que irão nortear todo o 

processo de ações a desenvolver em direção às mudanças necessárias e aos caminhos 

a trilhar em prol dos objetivos que uma Unidade Orgânica pretende alcançar tendo em 

conta o contexto local e temporal onde se insere.  

Assim, o Projeto Educativo, porque construído com base na participação de 

todos os parceiros e atores da Organização Escolar, é revelador da identidade da 

comunidade educativa que o concebeu, visto que esta escolhe e define a ação 

educativa de um agrupamento nos domínios pedagógico, curricular, assim como na 

gestão estratégica dos seus recursos humanos e materiais.  

Com vista a consubstanciar este pensamento, a construção participada do 

presente Projeto Educativo teve em atenção a informação vertida nos seguintes 

documentos: o Projeto Educativo anterior, visto que o projeto atual pretende manter 

uma linha de continuidade, matriz de uma cultura de escola já enraizada; o Projeto de 

Intervenção do Diretor, apresentado ao Conselho Geral aquando da sua candidatura e 

onde se definem as linhas orientadoras do trabalho que se pretende realizar; a 

legislação em vigor; o Regulamento Interno; o Plano Anual e Plurianual de Atividades, 

bem como os relatórios da Avaliação Externa e da Autoavaliação do Agrupamento.  

 Preâmbulo: 
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 O presente documento tem como suporte legal o consignado na alínea a), do nº1, 

do Artigo 9º, do Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de abril, com a nova redação 

conferida pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho. 

 

Artigo 9.° 

Instrumentos de autonomia 

1 - O projecto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de 

atividades e o orçamento constituem instrumentos do exercício da autonomia de todos 

os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, sendo entendidos para os efeitos 

do presente decreto-lei como: 

a) «Projecto educativo» o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus 

órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam 

os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa. 

 

 O presente documento também contempla o “Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória”, Despacho n.º9311/2016, de 21 de julho. 

 O presente documento articula a sua ação com base nas “Aprendizagens 

Essenciais“, Despacho n.º8476/2018, de 31 de agosto e Despacho n.º6944-A/2018, 

de 19 de julho. 

 O presente documento considera “A Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania“, Despacho n.º6173/2016, de 10 de maio. 

 O presente documento orienta os seus valores no sentido de uma educação 

“Inclusiva”, consignada no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

 O presente documento aponta para um trabalho com base num modelo de 

“Flexibilidade Curricular”, consignada no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

 

 

 

Documento pedagógico que, elaborado com a participação da 

comunidade educativa, estabelece a identidade própria de cada escola através 

da adequação do quadro legal em vigor à sua situação concreta, apresenta o 

modelo geral de organização e os objetivos pretendidos pela instituição e, 

enquanto instrumento de gestão, é ponto de referência orientador na coerência 

e unidade da ação educativa. 

 
COSTA, Jorge (1991). Gestão escolar - participação, autonomia, projeto educativo de 

escola. Lisboa: Texto Editora. 

 Enquadramento legal: 

 

 Citação: O Projeto Educativo 
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                   Missão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Visão Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Agrupamento  

de Escolas  

de Vale d’Este – Barcelos 

é uma Instituição Pública de 

Educação 

e Formação 

que procura prestar 

à sua comunidade 

um serviço de qualidade 

dentro de uma perspetiva 

de construção 

da confiança social 

assente na participação, 

na solidariedade, 

na eficácia, 

no rigor,  

na exigência 

e na referência educativa,  

procurando, na sua ação, 

promover  

os valores da justiça  

e equidade social. 

 
Assim, pretendemos ser um 
Agrupamento de referência: 

 

- Pela satisfação dos alunos 

e da Comunidade; 

 

- Pela formação e pelo 

sucesso dos alunos; 

 

- Pela qualidade do seu 

ambiente interno e 

harmonia com o meio 

envolvente. 

,  
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                 - II - O N D E   E S T A M O S    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       - III - O  Q U E   P R E T E N D E M O S   
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Agrupamento de Escolas de Vale d’ Este, Barcelos – 151257 

Sede – Escola Básica e Secundária de Vale d´Este, Viatodos, Barcelos – 343687 
 
 

 
 

 
 

Este estabelecimento de ensino nasceu no ano letivo de 1973/74, como Escola 

Preparatória de Viatodos, em substituição do Posto nº 23 da Telescola, então secção 

da Escola Preparatória Gonçalo Nunes, de Barcelos. 

 As instalações situavam-se no lugar do Souto, onde atualmente fica o quartel 

dos Bombeiros Voluntários de Viatodos. 
 

 No ano letivo de 1976/77, a Escola adquire o seu estatuto próprio, tornando-se 

assim um estabelecimento de ensino autónomo, designado: ESCOLA PREPARATÓRIA 

DE VIATODOS. 
 

 Em 1984, e dadas as precárias instalações então existentes, constroem-se as 

novas e atuais instalações, situadas na Rua das Fontainhas. 

 A transição verifica-se em janeiro de 1985. A inauguração oficial desta nova 

escola dá-se a 13 de abril de 1985, com a presença do então Ministro da Educação – 

Prof. Doutor João de Deus Pinheiro. 
 

 No ano letivo de 1985/86, transforma-se na ESCOLA C+S DE VIATODOS, através 

da Portaria nº 497/85, de 23 de julho. 

 No ano letivo de 1997/98, passa a designar-se ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º 

CICLOS DE VIATODOS de acordo com a nova tipologia expressa no Decreto-lei nº 

314/97, de 15 de novembro. 
 

     Posteriormente esta escola constituiu-se sede de Agrupamento de Escolas, no 

ano letivo de 2000/2001, através da sua homologação como agrupamento em 

06/06/2001 pelo Diretor Regional de Educação do Norte 
 

    Mais recentemente, no ano letivo de 2012/2013, este agrupamento passou a 

integrar o Ensino Secundário, dando corpo a um projeto educativo curricularmente e 

pedagogicamente verticalizado, trabalhando desta forma numa ação educativa 

compreendida entre o Pré-escolar e o 12º ano de escolaridade, incluindo cursos 

Científico-humanísticos de Ciências e Tecnologia e Cursos Profissionais. A partir de 

então surge a Unidade Organizacional que passa a designar-se - Agrupamento de 

Escolas de Vale d´Este, Barcelos, como sede na Escola Básica e Secundária de Vale 

D´Este, Viatodos. 

 

 

 
1- Breve resenha histórica da Escola sede do Agrupamento 
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 O Agrupamento de Escolas de Vale d´Este é constituído por 11 edifícios que se 

encontram distribuídos pelas várias freguesias do território educativo.  
 

Em termos de Educação Pré-escolar existem 9 Unidades Educativas, num total 

de 11 salas, onde funcionam os Jardins de Infância (JI). Nesta perspetiva, os Jardins de 

Infância encontram-se espalhados por 8 freguesias, num total de 180 crianças. 
 

- Cambeses – 1 edifício – EB1 com (JI Cambeses = 1 sala);  

- Carreira – 2 edifícios – EB1 com (JI Padrão = 1 sala) + (JI de Reimonde = 1 sala);  

- Chavão – 1 edifício – EB1;  

- Chorente – 2 edifícios – EB1 + (JI de Assento = 1 sala);  

- Fonte Coberta – 1 edifício – EB1 com (JI = 1 sala);  

- Negreiros – 2 edifícios – EB1 + (JI de Igreja = 2 salas);  

- Rio Covo – 2 edifícios – EB1 + (JI de Igreja = 2 salas);  

- Silveiros – 1 edifício EB1 com (JI = 1 sala); 

- Viatodos – 2 edifícios – Centro Escolar – EB1 com (JI = 4 salas) + a Escola Sede 

com o (2º, 3º ciclos e Secundário).  
 

- O novo Centro Escolar de Viatodos: 

Inaugurado a 12 de setembro de 2012, o Centro escolar de Viatodos foi 

pensado para acolher as crianças das freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães 

e Monte Fralães nas valências de Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Este novo espaço escolar é constituído pelas salas de aulas, polivalente, 

biblioteca, cantina e recreio apetrechado com parque infantil. A escola está bem 

organizada, os espaços comuns são muito bonitos e está apetrechada com materiais 

didáticos diversificados.  

O Centro Escolar conta com 55 crianças em idade pré-escolar, e 140 crianças 

distribuídas por seis turmas do 1º ao 4º ano de escolaridade, num total máximo 

possível de 150 alunos. 
 

 Relativamente ao Ensino do 1º Ciclo, o agrupamento possui 9 Unidades 

Educativas onde são lecionadas as aulas desde o 1º ao 4º ano. Algumas destas escolas 

e/ou freguesias incluem os Jardins de Infância referenciados no parágrafo anterior.  

- A (EB1) de Cambeses;             - A (EB1) de Negreiros;  

- A (EB1) de Carreira;               - A (EB1) de Rio Covo;  

- A (EB1) de Chavão;                 - A (EB1) de Silveiros;  

- A (EB1) de Chorente;              - A (EB1) de Viatodos. 

- A (EB1) de Fonte Coberta;  

 

2- Caracterização Geral do Agrupamento 

 

 
2.1- Freguesias, níveis e ciclos de ensino e respetivos estabelecimentos 
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 No que concerne aos 2º, 3º Ciclos e Secundário, estes níveis e ciclos de ensino 

são lecionados na Escola-Sede, que se situa na freguesia de Viatodos e onde se 

encontra uma estrutura física apropriada para receber uma média de 30 a 32 turmas 

por ano. O complexo da Escola Sede é constituída por: 
 

 Um primeiro edifício, PAVILHÃO A, predominantemente administrativo, onde se 
encontra:  

- A sala de professores, alguns gabinetes, a biblioteca, uma sala de TIC, uma 
sala de música, uma sala de reuniões, a secretaria, a reprografia, o PBX, 
algumas arrecadações, arquivos e casas de banho. 

 
 Um segundo edifício, PAVILHÃO B, constituído por:  

- Salas de aulas gerais, salas de educação visual e tecnológica, alguns 
gabinetes, laboratórios, algumas arrecadações e casas de banho;  

 
 Um terceiro edifício, PAVILHÃO C, contendo:  

- Salas de aulas gerais, salas de educação tecnológica e educação visual, alguns 
gabinetes, algumas arrecadações e casas de banho; 
 

 Um quarto edifício, PAVILHÃO D, onde funciona:  
- A cantina, o bufete, o espaço polivalente - sala do aluno -, a papelaria, alguns 
gabinetes, algumas arrecadações, uma sala geral pequena para apoio, uma 
sala-oficina e casas de banho; 
 

 Um quinto edifício, o PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO, com:  
- Espaço coberto próprio para a prática de modalidades desportivas, alguns 
gabinetes, algumas arrecadações, algumas salas de aulas, casas de banho e 
balneários. 
 
 

 Um Monobloco e um Pré-fabricado, com:  
- O Pré-fabricado com duas salas de aulas para turmas de 20 alunos e o 
Monobloco para uma sala de aulas para uma turma de 20 alunos, também. 
 

 Diferentes ESPAÇOS EXTERIORES:  

- Espaço descoberto próprio para a prática de modalidades desportivas – 
futebol, handebol, etc.; portaria, espaço de lazer – recreio, espaço de ténis de 
mesa, uma estufa agrícola, o “monumento à pedra”, o espaço anfiteatro e uma 
vasta área ajardinada e arborizada. 

 
 

 
 

A dispersão física entre as Escolas do 1º Ciclo e os Jardins de Infância (e esta 

dispersão só existe em três freguesias, nomeadamente: Carreira, Rio Covo e Chorente) 

não é significativa, verificando-se uma média de distâncias que não ultrapassa os 2/3 

quilómetros.  

 No que diz respeito às distâncias existentes entre os diferentes 

estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo, entre si, e entre estes e a escola sede, embora 

2.2- Distâncias aproximadas entre os diferentes estabelecimentos de ensino 
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e verifique num ou noutro caso médias de afastamento mais acentuadas, estas nunca 

ultrapassam os 4/5 quilómetros.  

 

 
 

A qualidade da globalidade das instalações da Educação Pré-Escolar é muito 

aceitável, sendo muito boa, até, em alguns destes estabelecimentos, como é o caso do 

novo Centro Escolar de Viatodos.  

A maior parte das Escolas do 1º Ciclo apresenta edifícios com condições muito 

razoáveis, dado terem, em alguns casos, sido sujeitos a restauros, por parte da 

Autarquia, ou, noutros casos, beneficiado de melhorias, graças a alguns apoios das 

Associações de Pais.  

As condições da Escola sede são muito aceitáveis, encontrando-se os edifícios 

bem conservados e sendo os espaços específicos suficientes e adequados para a 

maioria das atividades educativas aí desenvolvidas, porém podemos considerar que os 

espaços interiores ou exteriores cobertos, de índole recreativo, para os discentes, são 

talvez ainda insuficientes, embora tenham sido criadas recentemente três extensas 

áreas cobertas que já permitem proporcionar essa função de forma razoável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No que diz respeito aos recursos informáticos, todos os estabelecimentos de 

ensino beneficiam já de acesso à internet e estão equipados com, pelo menos, um 

computador. Algumas escolas do 1º ciclo já possuem quadros interativos. Estes 

equipamentos deverão ser colocados a curto/médio prazo em todas as salas deste 

ciclo de ensino.  

Na escola sede, todas as salas estão munidas de um computador ligado a um 

projetor com o objetivo do professor fazer uso do mesmo para diversificar as suas 

estratégias de lecionação ou fazer o seu login de presença e escrever o sumário 

eletronicamente.  

Algumas salas possuem vários computadores para proporcionar aos alunos, 

sempre que o professor o desejar, trabalhos em grupo, utilizando os computadores 

como ferramentas de pesquisa e/ou para outros trabalhos.  

Existe, ainda, uma sala de TIC munida de equipamento informático que permite 

a consecução de um trabalho tecnológico destinado a uma turma inteira ao mesmo 

tempo e uma sala-oficina de informática preparada para os Cursos Profissionais ou até 

para sessões de formação docente e não docente.  

A escola também possui vários espaços onde os alunos têm acesso à internet 

através de computadores disponibilizados para o efeito.  

 

 

2.3- Qualidade global das instalações 

2.4- Recursos informáticos 
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No contexto atual, podemos afirmar que a área de influência pedagógica do 

Agrupamento de Escolas de Vale d’Este se caracteriza, em termos económicos e 

sociais, como sendo um meio ainda semirrural, embora algumas freguesias, mais 

populosas e evoluídas tendam a apresentar características que refletem vivências 

muito próximas dos ambientes económicos, sociais e culturais das pequenas vilas.  

Nesta linha de pensamento, encontramos, em determinadas freguesias, alguma 

indústria diversificada na produção de alfaias e maquinaria agrícola, fogões, calçado, 

roupa e têxtil diverso, peças automóveis, carnes, plásticos, madeiras, móveis e 

mobiliário artesanal, alguma indústria de tratamento de metais, pedra e materiais de 

construção, entre outras.  

Verifica-se, de igual modo, a existência de um acentuado comércio local, visível 

nas lojas de vestuário, calçado, decoração, maquinaria diversa, materiais de 

construção, produtos agrícolas, mercearias e pequenos mercados, oficinas e standes 

de automóveis, agências bancárias, seguradoras, clínicas, consultórios médicos, 

laboratórios de análises, farmácias, esteticistas e cabeleireiras, cafés, bares, 

pastelarias, padarias, restaurantes, etc. 

Este incremento industrial fez nascer algumas instituições culturais, 

infraestruturas e equipamentos que serviram as populações e permitiram algum 

desenvolvimento social e cultural, tais como: o quartel de bombeiros, a academia de 

música, a orquestra local, os ranchos folclóricos, as bandas de música, os lares de 

idosos, os centros de saúde, algumas infraestruturas desportivas, as farmácias, as 

estações de serviço, os centros de dia e de ocupação dos tempos livres, os correios, 

etc. 

No entanto, ainda se observam, em certas freguesias, formas de sustento 

provenientes de lugares onde permanecem socioculturas caraterísticas de uma 

ruralidade acentuada.  

É ainda de referir que neste território educativo, como noutras zonas da costa 

litoral do país, uma grande percentagem da força de trabalho desloca-se todos os dias, 

para os centros urbanos limítrofes das suas áreas de residência, predominantemente 

em direção a cidades como: Barcelos, Famalicão, Braga, Póvoa de Varzim, Vila do 

Conde e Porto. 

Porém, não podemos ignorar que os efeitos da crise que o país atravessou, 

aliados à forte recessão que se faz sentir, enfraqueceu o tecido industrial e comercial 

que vinha a crescer e a consolidar-se.  

Verificou-se, assim, uma descaracterização da malha económica deste território 

educativo, com as respetivas consequências sociais que tais fenómenos arrastaram.  

2.5- Breve caracterização humana - contexto sociocultural do território educativo 

2.5.1- Contexto sociocultural do território educativo 
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a)- População estudantil no ano transato 
 

Ano Letivo: 
2016/2017 

Educação 
Pré-escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Cursos 

Profissionais 
Cursos  
CH-CT 

TOTAL 
de 

Alunos 

Número de 
alunos 

223 450 197 312 66 76 1324 

 

- População estudantil no presente ano letivo  

Ano Letivo: 
2017/2018 

Educação 
Pré-escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Cursos 

Profissionais 
Cursos  
CH-CT 

TOTAL 
de 

Alunos 

Número de 
alunos 

182 423 247 347 63 67 1329 

 
b)- População docente no ano transato  
 

Ano Letivo: 
2016/2017 

Educação 
Pré-escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Cursos 

Profissionais 
Cursos  
CH-CT 

TOTAL  
de 

Docentes 

Número de 
Professores 

14 25 17 50 106 

 
- População docente no presente ano letivo 

 

Ano Letivo: 
2017/2018 

Educação 
Pré-escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Cursos 

Profissionais 
Cursos  
CH-CT 

TOTAL  
de 

Docentes 

Número de 
Professores 

13 23 23 55 114 

 
 
c)- População não docente no ano transato 

 

Ano Letivo: 
2016/2017 

Educação 
Pré-escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Ensino 

Secundário 

TOTAL  
de 

AO e AT 

AO  10 10 19 + 1 (Encarregado Operacional) 
48 

AT 7 + 1 (Chefe dos Serviços Administrativos) 
 
 
- População não docente no presente ano letivo 

 

Ano Letivo: 
2017/2018 

Educação 
Pré-escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Ensino 

Secundário 

TOTAL  
de 

AO e AT 

AO  10 10 19 + 1 (Encarregado Operacional) 
48 

AT 7 + 1 (Chefe dos Serviços Administrativos) 

 

2.6- A população escolar do Agrupamento 
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Através da leitura dos dados das tabelas acima apresentadas podemos concluir 

que este Agrupamento de Escolas, embora tenha sofrido um decréscimo da sua 

população discente, docente e não docente nos anos letivos de 2015/2016 e 

2016/2017 (dados não apresentados nas tabelas da página anterior) estabilizando nos 

dois últimos anos letivos, trabalha com e para uma mancha humana de envergadura 

considerável. Esta observação não deve, de todo, ser ignorada, sempre que se 

pretende orientar os destinos de uma Unidade Organizacional vocacionada para a 

educação, ensino e formação.  

Nesse sentido, devem ser criadas dinâmicas de responsabilização de cada 

agente educativo, delineando-se com clareza os papéis que cada um deve assumir nas 

funções que executa, construindo-se uma cadeia humana empenhada pela causa 

comum, que é a prestação de um serviço público de educação de qualidade, pois, cada 

um é parceiro responsável e elemento pró-ativo nesse processo de serviço público de 

educação. 

Aos nossos alunos e respetivos pais/encarregados de educação cabe um papel 

de abertura, de confiança e de participação ativa e cidadã nas atividades e ações 

planeadas e organizadas pelo Agrupamento, com vista a aproveitarmos as sinergias 

possíveis colocadas ao dispor de todos, em proveito do processo de ensino-

aprendizagem e consequentemente do sucesso académico dos alunos, permitindo o 

desenvolvimento do tecido socioeconómico e cultural deste território educativo. 
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Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI de Estrada 
EB1 de Estrada 

3 1 1 

35 2 1 

TOTAIS 38 3 2 

Atividade económica Atividade cultural e social  

- Produção avícola  
- Indústria de pedra 
- Gasolineira 
- Lojas alimentares 
- Cafés 
- Espaço de diversão  

- Escutismo: Agrupamento 468 
                       Couto Cambeses 
- Escolinhas de Futebol da ACDR  
- Festa de São Tiago 
- Festas do Senhor dos Passos 
 

 

3- As freguesias e os estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

 

 3.1- Freguesia de CAMBESES 
 

 

 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.php?idfreg=1499&op=OH
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Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI de Reimonde 12 1 1 
JI de Padrão 

EB1 de Padrão 
12 1 1 

60 3 1 

TOTAIS 84 5 3 

CARREIRA 

Atividade económica Atividade cultural e social  

- Mobiliário 
- Confeções  
- Agricultura 
- Cafés 
- Barbearias 
- Lojas alimentares 

- Teatro 
- Rancho Folclórico 
- Bordados: crivo 
- Coro Infantil-Juvenil 
- Coro de adultos 
- Festa de Santa Luzia 

 
3.2- União de Freguesias de CARREIRA e FONTE COBERTA 
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FONTE COBERTA 

Atividade económica Atividade cultural e social  

 
- Agricultura 
- Cafés 
- Lojas alimentares 
 

- Associação cultural e recreativa 
- Festa de São Romão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI de Landeiro 13 1 1 
EB1 de Landeiro 32 2 1 

TOTAIS 45 3 2 



Agrupamento de Escolas de Vale d´Este - Barcelos 

Projeto Educativo – 2016-2020 

 

 
19 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI de Póvoa 
EB1 de Póvoa 

20 1 1 

24 2 1 

TOTAIS 44 3 2 

CHAVÃO 

Atividade económica Atividade cultural e social  

 
- Agricultura 
- Agropecuária 
- Cafés 
- Lojas alimentares 
- Têxteis 

- Museu Etnográfico 
- Festa de São Brás 
- Festa de Nossa Senhora das 
Candeias 
 

 
3.3- União de Freguesias de CHAVÃO e NEGREIROS 
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NEGREIROS 

Atividade económica Atividade cultural e social  

- Produtos agrícolas 
- Comércio alimentar 
- Comércio eletrónico 
- Postos de ordenha 
- Confeção 

- Associação recreativa, cultural 
e Desportiva  
- Grupo Coral 
- Autogiro Clube 
- Festa de Santa Justa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI de Igreja 25 1 1 
EB1 de Igreja 78 4 2 

TOTAIS 103 5 3 
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Atividade económica Atividade cultural e social  

 
- Agricultura 
- Agropecuária 
- Cafés 
- Lojas alimentares 
- Têxteis 
- Carpintarias 

- Associação Social, Cultural e 
Recreativa 
- Festa de Santo Amaro 
 

Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI de Assento 17 1 1 

EB1 de Pontinha fechou fechou fechou 

TOTAIS 17 1 1 

 
3.4- Freguesia de CHORENTE 

 

 

 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.php?idfreg=1506&op=OH
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RIO COVO SANTA EULÁLIA 

Atividade económica Atividade cultural e social  

- Produtos agrícolas 
- Comércio 
- Ferramentas e metal duro 

- Comércio  
- Têxteis 

- Desportivo Águas Santas 

- Agrupamento de Escuteiros 
- Festa de Nossa Senhora das 

Águas Santas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI de Igreja 39 1 1 

EB1 de Igreja 35 2 1 

TOTAIS 54 3 2 

 
3.5- União de Freguesias de RIO COVO St.ª EULÁLIA e SILVEIROS 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Vale d´Este - Barcelos 

Projeto Educativo – 2016-2020 

 

 
23 

SILVEIROS 

Atividade económica Atividade cultural e social  

- Produtos agrícolas - vinhos 
- Indústria de alumínios 
- Indústria de calçado 
- Indústria de carnes 
- Indústria de madeiras 
- Indústria de cubas 
- Comércio geral 

- Centro Social 
- Agrupamento de Escuteiros 
- Extensão de saúde 
- Agrupamento Desportivo e 
cultural 
- Festas dos padroeiros São 
João e São Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI de Ribeiro 
EB1 de Souto de Igreja 

13 1 1 

28 2 1 

TOTAIS 41 3 2 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.php?idfreg=1554&op=OH
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VIATODOS 

Atividade económica Atividade cultural e social  

- Produtos agrícolas  
- Indústria de fogões 
- Comércio alimentar 
- Comércio geral 
- Carpintarias 
- Agências bancárias 

- Restauração e cafés 

 

 

- Unidade de saúde 

- Bombeiros Voluntários 
- Centro de lazer 
- Grupo Desportivo e cultural 
- Clube de paraquedismo 
- Academia de Música 
- Casa do Povo – ATL 
- Grupo coral 
- Festa/feira da Isabelinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6- União de Freguesias de 
VIATODOS, GRIMANCELOS, MINHOTÃES e MONTE FRALÃES  

(Centro Escolar de Viatodos) 
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GRIMANCELOS 

Atividade económica Atividade cultural e social  

 
- Agricultura 
- Cafés 
- Lojas alimentares 
- Indústria de plásticos    
  (Polímeros) 

- Grupo coral 
- Festas de São Mateus e São 

Sebastião 
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MINHOTÃES 

Atividade económica Atividade cultural e social  

 
- Produtos agrícolas 
- Carpintarias 
- Bordados 
- Indústria de Inox 
- Indústria de Tanques e Cubas 
- Trabalhos em Pedra (Cantaria) 
- Confeções 

- Grupo de Jovens 
- Grupo Coral do Divino 
Salvador 
- Associação Cultural 
Desportiva e Social 
- Festa de Nossa Senhora das 

Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.php?idfreg=1535&op=OH
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MONTE FRALÃES 

Atividade económica Atividade cultural e social  

- Produtos agrícolas 
- Indústria de bilhares 

- Associação Cultural  
- Casa de Fralães  
- Festa da Senhora da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos 
de Ensino - 2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal não 
Docente 

JI do Centro Escolar de Viatodos 
EB1 do Centro Escolar de Viatodos 

48 2 2 

131 6 2 

Escola Básica e Secundária de Viatodos 724 78 28 

TOTAIS 903 86 32 
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Estabelecimento 
de Ensino 

2018/2019 

Pessoal 
Discente 

Pessoal 
Docente 

Pessoal 
não 

Docente 

Pess. n Doc 
a Tempo 
Parcial 

Pess. n Doc 
Cont. Emp. 

Inserção 

 
TOTAL 

 

Escola-sede 724 78 28 3 --- 823 

4- A Escola-Sede do Agrupamento 
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- II - O N D E   E S T A M O S 
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O Agrupamento de Escolas de Vale d´Este localiza-se, geograficamente, no 

litoral semirrural nortenho, mais precisamente no conselho de Barcelos, e está, assim, 

rodeado por quatro concelhos limítrofes, distanciados em conformidade com o 

seguinte:  

- A Norte – Barcelos, a uma distância de, aproximadamente 12 km;  

- A Sul - Famalicão, sensivelmente a 7 km;  

- A Nascente – Braga, a uma distância aproximada de 19 km; 

- A Poente - Póvoa de Varzim, a uma distância de 20 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- BREVE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  
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 O território educativo do agrupamento serve, assim, 12 freguesias (embora o 

mapa administrativo local, em certos casos, tenha mudado de espectro tendo em 

conta a união de freguesias) que, segundo dados relativos ao censo de 2011, totalizam 

uma área de 41.08 Km2, albergando 12.386 habitantes; estas são as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

União administrativa de Freguesias Freguesias não agrupadas 

    - Carreira (com 1451 habitantes e 3,71km2)  
    - F. Coberta (com 582 habitantes e 2,56km2) 

    - Cambeses (com 1300 habitantes 
e 3,41km2) 

    - Negreiros (com 1618 habitantes e 4,91km2)   
    - Chavão (com 717 habitantes e 2km2)  

   - Chorente (com 753 habitantes e 
4,16km2) 

  - Silveiros (com 1181 habitantes e 4,61km2) 
    - R Côvo S. Eul. (com 970 habitantes e 3,31km2) 

 

    - Grimancelos (com 791 habitantes e 3,25km2) 
    - M. Fralães (com 408 habitantes e 1,80km2) 
    - Minhotães (com 775 habitantes e 3,35km2)  
    - Viatodos (com 1840 habitantes e 4,01km2) 

 

Freguesias Pré-Escolar 1º Ciclo 2º e 3º Ciclos Secundário 

Cambeses x x - - 

Carreira x x - - 

Chavão x x - - 

Chorente - x - - 

Fonte Coberta x x - - 

Grimancelos - - - - 

Monte Fralães - - - - 

Minhotães - - - - 

Negreiros x x - - 

Rio Covo Sta. Eulália x x - - 

Silveiros x x - - 

Viatodos x x x x 

1.1 - Localização geográfica: freguesias, áreas e população 

1.2 - Áreas de influência pedagógica do Agrupamento de Escolas de 

Vale d´Este 
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1.3 - As diferentes áreas geográficas de influência educativa dos 

diferentes Agrupamentos de Escolas do concelho de Barcelos. 
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PRÉ-ESCOLAR 

Área de Formação Pessoal e Social  

Área de Expressão e Comunicação 

 (domínio das expressões motora, dramática, plástica e musical, da 

linguagem oral e abordagem à escrita e da matemática) 

Área de Conhecimento do Mundo  

Atividades de animação e de apoio à família (AAAF)  

 1.ºCICLO 

Português 

Matemática 

Estudo do Meio 

 Expressões Artísticas e Físico-motoras 

  
Apoio ao Estudo  

e 

Oferta Complementar  

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s) 

- Atividade de Educação e Formação: 

- Artes Plásticas 

- Ensino da Música 
 

- Atividade de Educação e Formação: 

- Inglês 
 

- Atividade de Educação e Formação: 

- TIC 
 

- Atividades de Educação e Formação lúdico-expressivas: 

- Físicas e Desportivas 

 

2- OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA  

 Educação Moral Religiosa e Católica (opção) 

  

 Inglês 
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 2.º/3.º Ciclos e Ensino Secundário 

Departamento  

de  

Línguas 

 

 Português 

 Inglês 

 Francês 

 Espanhol 
 

Departamento  

de  

Ciências Sociais 

e 

Humanas 

Departamento  

de  

Matemática  

e 

         Ciências Experimentais 

Departamento  

das  

Expressões 

 

 Matemática 

 C. Naturais1 

 Biologia e Geologia 

 C. Físico-Químicas 

 Física e Química A 

 

 H.G.P. 

 História 

 Geografia3 

 E.M.R.C. 

 Filosofia4 

 CD 
 

 E.V.T. 

 E.V. 

 E.T. 

 Educação Musical 

 Ed. Física 

 TIC2 

 Ensino Especial 

 Ed, Art. 
 

- 4. Considerar as disciplinas da Componente Técnica do curso profissional de Técnico de 

Desporto. 

- 4. Considerar as disciplinas da Componente Técnica do curso profissional de Técnico de 

Multimédia. 

- 3. Considerar as disciplinas da Componente Técnica do curso profissional de Técnico de 

Turismo. 

- 4. Considerar a disciplina de Área de Integração dos cursos profissionais 

DEPARTAMENTOS 

 

 

COMPONENTES do CURRÍCULO 
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3- AS ATIVIDADES DE COMPLEMETO E 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

2º, 3º CICLOS e SECUNDÁRIO 

Centro de Recursos Educativos   

 
Biblioteca 

Sala de Estudo (SE) 

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Ocupação Integral dos Alunos (OIA) 

 

 
Decisão da Escola 

 Oferta de Escola – Educação Tecnológica 

Oferta Complementar – Educação Artística 

Aulas de compensação/recuperação – Apoios Educativos 

Apoio Educativo a Português  

Apoio Educativo a Matemática 

Apoio Educativo a Inglês 

Apoio Educativo a Físico-química  

Apoio Educativo a Física e Química  

Apoio Educativo a Biologia e Geologia 

Outros 

 

Atividades de Enriquecimento Cultural e de Inserção 

No âmbito do Português  

No âmbito da Matemática 

No âmbito do Inglês 

Outros 

 

Aulas de compensação/recuperação – Outros Apoios 

Grupos de Nível 

Coadjuvação 
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Com as diferentes Atividades de Enriquecimento e de Complemento Curricular 

visamos a criação de uma escola mais comunitária, humanizada e socializadora.  

Estes diferentes recursos do Agrupamento (AECC) são um conjunto de espaços, 

equipamentos e ações vocacionados para a satisfação de necessidades de 

enriquecimento e complemento curricular e de ocupação dos tempos livres dos alunos 

numa perspetiva lúdico-pedagógica.  

Neste sentido, estas valências funcionam sob a orientação de grupos de trabalho 

designados pelo órgão de administração e gestão, ouvido o Conselho Pedagógico. Cada 

espaço/centro/projeto/clube/ação é dinamizado por um ou vários professores 

responsáveis que deverão procurar envolver os alunos, na qualidade de monitores das 

atividades e sua dinamização.  

Este espaço encontra-se aberto à comunidade escolar dentro do horário 

estipulado. 
 

Atividades anuais de âmbito transversal e agregadoras  
de toda a Comunidade Educativa 

Departamento de Línguas 

Semana da Língua Portuguesa 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Dia do Departamento 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

Semana da Arqueologia 

Departamento das Expressões  

Dia Luís Costa 

Direção  

Sessão solene de entrega de Prémios de Mérito e Excelência/ Dia do Diploma 

Festa de Natal  

Feira da Isabelinha  

Outras 

 

Plano Anual e Plurianual de Atividades 

As atividades a desenvolver ao longo de cada ano letivo pelos diferentes 
departamentos/grupos disciplinares e Direção, sempre numa perspetiva de um 
complemento aos programas das diferentes disciplinas abordados em contexto de 
sala de aula, visam reforçar conteúdos menos bem assimilados por parte de alunos 
com maiores dificuldades de aprendizagem e envolvê-los no exercício da cidadania 
participativa e responsável.  

3.1- Atividades de Complemento e Enriquecimento Curricular 
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 Os projetos abaixo apresentados são desenvolvidos no âmbito do Agrupamento 

sob proposta apresentada à Direção que os submete ao parecer do Conselho 

Pedagógico. 

O trabalho desenvolvido no processo de ensino-aprendizagem na modalidade 

de pedagogia de projeto permite, com base em carências diagnosticadas, planear 

ações concretas que envolvam os alunos em tarefas e operações em contexto real, 

com vista à resolução de problemas, convocando os conhecimentos disciplinares 

adquiridos, visando a reflexão, o questionamento e o saber fazer.  

A duração dos projetos varia em função dos seus intervenientes, das respetivas 

reavaliações do processo, dos resultados alcançados e do objeto produzido em 

concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4- OS PROJETOS 

4.1- PROJETOS DO AGRUPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO 
 

1- Educação para a Saúde 
1-  
 2- Centro de Aprendizagem em Comunicação Social 
 

3- Escola Embaixadora 
2-  
 4- Secção Europeia 
3-  
 5- Jogos da Matemática 
4-  
5-  
 

 6- Clube de Xadrez 
 

7- Clube de Música 
Clube de Viola 

8- Promoção da Atividade Física na Escola 
Clube de Viola 

 9- Clube de Viola 
Clube de Viola 

4.2- PROJETOS DE ÂMBITO INSTITUCIONAL - MEC 
 

1- Biblioteca Escolar 
 

2- Desporto  Escolar 
 

10- Clube de canto 
Clube de Viola 
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Os Serviços de Psicologia e Orientação do agrupamento acompanham, ao 

longo de cada ano letivo, os alunos e as famílias que se encontram num quadro de 

adversidades, observadas a vários níveis e que se constituem como obstáculos ao 

normal funcionamento do processo de ensino-aprendizagem. Assim, esta valência 

escolar foca o seu trabalho, por um lado, na prevenção dos problemas, sinalizando-os 

e, por outro, na resolução das situações que acabam por deflagrar, por forma a 

minimizar as suas consequências no âmbito da obtenção de um maior e melhor 

sucesso escolar.  

É de salientar, também, a importância da Orientação Vocacional que permite 

acompanhar os alunos e respetivos pais/encarregados de educação nos momentos de 

decisão no que concerne ao prosseguimento de estudos e às escolhas educativas e 

formativas a fazer, mediante o perfil de cada aluno. A informação adequada e 

completa sobre cursos, modalidades de formação, perfis dos alunos e respetivo 

aconselhamento tem proporcionado uma efetiva formação e escolarização orientadas 

para as necessidades do território educativo, do mercado de trabalho e consequente 

empregabilidade, indo ao encontro dos anseios dos alunos e dos pais.  

 

ANO LETIVO 2016/2017 

Alunos com acompanhamento psicológico 

Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Prof. CH-CT Total  

4 26 43 39 15 5 132 

 

ANO LETIVO 2017/2018 

Alunos com acompanhamento psicológico 

Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Prof CH-CT Total  

2 12 22 32 13 5 86 

 

Assim, através de um trabalho de equipa de cariz multidisciplinar deve ser 

realizado um serviço de monitorização dos casos referenciados, efetuada uma 

interpretação dos sinais desviantes em determinados alunos, assim como 

Alunos que frequentaram sessões de Orientação Escolar e Profissional 

9º Ano Cursos Profissionais Científico-Humanístico - CT  TOTAL  

100 9 42 151 

Alunos que frequentaram sessões de Orientação Escolar e Profissional 

9º Ano Cursos Profissionais Científico-Humanístico - CT TOTAL  

113 8 43 164 

  5.1- Os Serviços de PSICOLOGIA e ORIENTAÇÃO (SPO) 
 

5- OUTROS SERVIÇOS DE APOIO  
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desenvolvido um acompanhamento dos jovens mais necessitados em termos de apoio 

emocional e psicológico, sempre com a intervenção e colaboração dos 

pais/encarregados de educação, dos professores, dos assistentes operacionais, outros 

técnicos e dos diferentes órgãos de gestão, com vista a solucionar os diversos 

problemas humanos surgidos, minimizando as possíveis interferências existentes no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

 

 O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho introduz uma nova visão, um novo 

paradigma de educação em contexto escolar.  

A abordagem das problemáticas dos alunos, até então alocados ao grupo com 

Necessidades Educativas Especiais e sob a predominante responsabilidade dos 

docentes do grupo de recrutamento 910, deixa de funcionar nestes moldes.  

Doravante, qualquer aluno com problemas, que venham a ter interferências no 

seu normal processo de ensino-aprendizagem, escolarização e desenvolvimento 

integral como ser humano e cidadão inserido e feliz no meio em que se insere, deve 

ser motivo de preocupação da escola, dos professores e assistentes técnicos e 

operacionais, bem como da direção. 

Esse jovem é agora um aluno do Conselho Turma e, está sob a responsabilidade 

do Diretor de Turma que deverá, com os seus Conselheiros, diagnosticar as causas das 

dificuldades verificadas e com a ajuda de todas as valências da escola ir ao encontro 

das formas de reduzir os handicaps desse aluno, ajustando estratégias, metodologias, 

avaliação e processos à problemática desse aluno. 

Neste contexto, a figura da Equipa Multidisciplinar surge aqui como órgão de 

apoio que superintende nos diagnósticos a fazer e como fazer, nos apoios a prestar ao 

aluno e como fazê-lo, monitorizando processos e sugerindo soluções.  

Os professores da Educação Especial (grupo de recrutamento 910) para além 

de apoiar e acompanhar, ao longo do ano escolar, os alunos do agrupamento que 

apresentam características físicas e mentais que exigem uma abordagem 

especializada, também fornecem um apoio indireto aos restantes alunos, sempre que 

tal se venha a verificar como conveniente.  

O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é um espaço e valência que permite 

operacionalizar esse processo. 

É possível constatar, através dos dados inscritos nas tabelas abaixo 

apresentadas, algumas condições sociais menos favoráveis que subsistem no território 

educativo desta Organização Escolar, mas às quais o Agrupamento tem sabido dar 

resposta.  

           Neste contexto, pretende-se dar continuidade ao trabalho que tem sido 

desenvolvido, com especial cuidado, nesta Organização Educativa relativamente a 

  5.2. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIOAL 
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estes alunos. Pretende-se, deste modo, promover a integração de todos os alunos na 

comunidade escolar e no meio onde vivem, visando torná-los cada vez mais 

autónomos. 

 

Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) Ano Letivo 2016/2017 

Disfunções 
Nível de educação e de ensino 

Pré-  

-escolar 

1º 

CEB 

2º 

CEB 

3º 

CEB 

Ens. 

Sec. 
TOTAL 

Sensoriais 
Visão      0 

Audição    1  1 

Mentais 

Linguagem   1   1 

Intelectuais 1 9 6 7 4 27 

Emocionais   1 1  2 

Psicossociais  2    2 

Neuromusculoesqueléticas     1  1 

Voz e fala  1    1 

Saúde Física    1  1 

Dislexia  5 1 3  9 

Totais por níveis de educação e níveis de ensino 1 17 9 14 4 45 

Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) Ano Letivo 2017/2018 

Disfunções 

Nível de educação e de ensino 

Pré-           

-escolar 

1º 

CEB 

2º 

CEB 

3º 

CEB 

Ens. 

Sec. 
TOTAL 

Sensoriais 
Visão      0 

Audição    1  1 

Mentais 

Linguagem   1 4  5 

Intelectuais  6 8 10 2 25 

Emocionais   1 1  2 

Psicossociais   1 1  2 

Neuromusculoesqueléticas  1   1  2 

Voz e fala   1   1 

Saúde Física    2  2 

Dislexia  3 5 3  12 

Totais por níveis de educação e níveis de ensino 1 9 17 23 2 52 
 

                                             Assim, a missão do Agrupamento, enquanto Escola Pública ao serviço dos 

Pais/Encarregados de Educação e seus educandos, alicerça a sua ação pelos valores da 

equidade e justiça, fornecendo acompanhamento e apoio a quem mais precisa, sem 

descorar, como é óbvio, ninguém quanto às suas necessidades. Consideramos, deste 

modo, que temos feito um trabalho louvável na preservação deste princípio 

subjacente a este Projeto Educativo e que visa zelar pela integração plena das crianças 

portadoras de limitações físicas e/ou mentais que levem à existência de Necessidades 

Educativas Especiais. 
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 Este domínio de prevenção e proteção aos mais desfavorecidos pode servir de 

barómetro relativamente às carências sentidas na área geográfica de ação educativa 

desta Unidade Organizacional. O Agrupamento tem desenvolvido um trabalho atento 

nesta vertente, tentando, dentro dos recursos que lhe são disponibilizados e outros 

que criativamente vai conseguindo, dar uma resposta quantitativa e qualitativa de 

relevância aos problemas prioritários surgidos.  
 

2016/2017 
Alunos (sem deficiência) beneficiários da Ação Social Escolar 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
TOTAL 

Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B 

19 ---- 18 115 29 61 52 77 12 14 588 

 

 
 

 

2016/2017 
Alunos (com deficiência) beneficiários da Ação Social Escolar 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
TOTAL 

Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B 

1 ---- 5 ---- 4 ---- 6 ---- ----- ----- 22 

2016/2017 

Alunos com Bolsa de Mérito atribuída 

Secundário - CH Secundário - Cursos Profissionais 
TOTAL 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

8 3 1 ---- 1 5 18 

2017/2018 

Alunos (sem deficiência) beneficiários da Ação Social Escolar 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
TOTAL 

Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B 

12 ---- 46 125 34 67 53 96 9 14 456 

2017/2018 

Alunos (com deficiência) beneficiários da Ação Social Escolar 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
TOTAL 

Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B Esc. A Esc. B 

---- ---- 2 6 8 ---- 9 ---- ---- ---- 25 

  5.3- Os serviços da AÇÃO SOCIAL e ESCOLAR (ASE) 
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Assim, no contexto atual de dificuldades financeiras que o país atravessa, com 

consequências sociais fraturantes, deve ser feito um esforço continuado de promoção 

destas medidas de apoio e de outras que possam ser consideradas, a fim de 

proporcionar aos alunos carenciados condições de vida e de estudo que lhes permitam 

ter um acesso igualitário ao sucesso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

Alunos com Bolsa de Mérito atribuída 

Secundário - CH Secundário - Cursos Profissionais 
TOTAL 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

---- 8 1 ---- 1 4 14 
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Todos os anos as turmas são constituídas tendo em atenção os requisitos legais 

para o efeito e são submetidas ao órgão competente da tutela que as homologa, 

sempre que elas respeitem o legalmente estipulado para cada caso. 

O Agrupamento tem tido uma certa constância no que diz respeito ao número 

de alunos que, em cada ano letivo, constitui a população estudantil desta Organização 

Escolar, embora se verifique, ao longo dos últimos anos, um decréscimo que, por um 

lado, podemos associar às quebra da taxa de natalidade verificada no nosso país e, por 

outro lado, a um acentuado fenómeno de emigração que tem vindo a verificar-se 

ultimamente.  

 

 

Sendo a constituição de turmas um aspeto essencial na vida dos alunos e das 

Unidades Educativas do Agrupamento, procedeu-se, para além dos requisitos formais 

estipulados na legislação em vigor, à definição dos critérios de natureza pedagógica 

que deverão prevalecer na constituição de turmas dos diversos níveis e ciclos de 

ensino, visando favorecer o melhor percurso educativo e a consequente promoção do 

sucesso escolar.  

1. Pré-Escolar  

1.1. Na distribuição dos alunos, ao longo do ensino Pré-Escolar, deverá ser relevada a 

continuidade do grupo/turma, bem como, sempre que possível, do respetivo 

educador. 
 

Perspetiva diacrónica da população estudantil do Agrupamento  

Comparativo - Anos de escolaridade – Nº de turmas – Nº de alunos 

Ano letivo 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Pré-Escolar 15 15 15 13 13 11 

1ºCiclo 31 31 25 25 25 23 

2º, 3º, 
Secundário 

31 31 32 29 27 32 

Total turmas 77 77 72 67 65 66 

Total alunos 1592 1547 1549 1432 1324 1329 

PERDAS                  - 45                 + 3              - 117                  - 108                + 5 

6- AS TURMAS E OS CRITÉRIOS DE 

CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

  6.1- As turmas e a legalidade 
 

  6.2- Critérios de constituição de turmas 
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1.2. Nos Jardins de Infância constituídos por duas salas, os grupos deverão ser 

organizados de forma heterogénea, em conformidade com as idades e o género, 

visando uma gestão mais rentável e produtiva que promova a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem.  
 

1.3. Sempre que determinado Jardim se encontre totalmente preenchido e existam 

crianças em lista de espera, poderão as mesmas ser admitidas desde que existam 

crianças do grupo/turma a faltar injustificadamente e ininterruptamente por um 

período de 30 ou mais dias. Todavia, nestas situações, deverá sempre o 

educador atuar, atempadamente, junto dos Pais/Encarregados de Educação, 

visando inteirar-se da situação de ausência.  
  

1.4. Por razões de natureza pedagógica que tenham uma relação direta no 

favorecimento do percurso educativo de determinada criança, na sua integração 

e socialização, poderá, a título excecional, por acordo tácito entre o educador e o 

Pai/Encarregado de Educação, determinada criança integrar um novo 

grupo/turma desde que exista mais que uma sala em determinado jardim e haja 

disponibilidade de lugar.  
 

2. Primeiro Ciclo 

2.1. Na distribuição dos alunos, ao longo do 1º Ciclo, releva-se, em princípio, e salvo 

indicação em contrário dos docentes titulares e do Conselho Pedagógico, a 

continuidade do grupo turma. Em situações excecionais de retenção, deverá, 

ainda, ser obtida a anuência dos Pais/Encarregados de Educação acerca da nova 

integração dos educandos. 
 

2.2. Sempre que exista, ao nível do 1º ano de escolaridade, um número de alunos 

superior ao permitido para a constituição de um grupo e inferior para a 

constituição de um possível segundo, em determinado estabelecimento de 

ensino, os alunos deverão ser distribuídos por outro ano de escolaridade, de 

acordo com as seguintes prioridades:  
 

 

2.2.1. Deslocar, em primeiro lugar, os alunos residentes na freguesia do 

Território Educativo, provenientes de Jardins de Infância não 

pertencentes à área de influência pedagógica da Unidade Organizacional.  
 

 

2.2.2. Deslocar, em segundo lugar, os alunos residentes no Território Educativo 

desta Unidade Organizacional que nela pretendam frequentar outro 

estabelecimento face à residência ou local de trabalho dos 

Pais/Encarregados de Educação.  
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2.2.3. Deslocar, em terceiro lugar, os alunos não residentes no Território 

Educativo desta Unidade Organizacional e que nela pretendam 

frequentar determinado estabelecimento de ensino da mesma, face ao 

local de trabalho do Pais/Encarregados de Educação.  
 

2.2.4. Deslocar, em última instância, e quando estritamente necessário, os 

alunos de idade mais avançada, dado que, supostamente poderão estar 

emocionalmente melhor preparados para suportar o impacto da 

mudança. 

 

3. Segundo e Terceiro Ciclos 

3.1. Na constituição de turmas, ao longo dos 2º e 3º Ciclos, deverá relevar-se, em 

princípio, e salvo posições de natureza pedagógica, devidamente fundamentadas 

e ponderadas pelos Conselhos de Turma e pelo Conselho Pedagógico, a 

continuidade da turma.  
 

3.2. Na constituição de turmas do 5º ano de escolaridade deverá ter-se em 

consideração o seguinte: 
 

3.2.1. A origem dos alunos por estabelecimento de ensino e por freguesia, salvo 

indicação em contrário do docente do 1º ciclo, no sentido de favorecer o 

percurso escolar do aluno, depois de ouvido o Conselho Pedagógico, bem 

como obtida a anuência dos Pais/Encarregados de Educação.  
 

3.2.2. Todavia, poderão existir casos pontuais que inviabilizem a implementação 

do descrito no ponto anterior, designadamente: a constituição de turmas 

com alunos portadores de Necessidades Educativas Especiais (NEE); a 

opção da Língua Estrangeira e a constituição de turmas do Ensino 

Articulado.  
 

3.2.3. Na distribuição dos alunos por turma, deverá ter-se em atenção, sempre 

que possível, a divisão equitativa entre rapazes e raparigas. 
 

3.2.4. Quanto aos alunos retidos, deverá existir sempre a preocupação de os 

distribuir, em determinado ano de escolaridade, de forma equitativa 

pelas diferentes turmas. No entanto, esta distribuição deverá ser seguida 

em função das diretivas emanadas dos Conselhos de Turma e do 

Conselho Pedagógico, tendo em atenção o percurso educativo dos 

respetivos alunos. 
 

3.3. A constituição de turmas do 6º para o 7º e do 8º para o 9º ano poderá 

obstaculizar o preceituado no ponto 3.1 em termos de continuidade da turma, 

face às opções da 2ª língua estrangeira e da área vocacional. Todavia, existirá 
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sempre a preocupação de, na sequência da opção feita, manter um determinado 

grupo de alunos oriundos da mesma turma. 
 

3.4. Nos casos excecionais referidos nos pontos 3.2.2. e 3.3., entre outros, e também 

naqueles em que a constituição de turmas, num determinado nível de ensino, 

obrigue ao desmembramento de uma turma, a fim de serem cumpridos os 

normativos quanto ao número legal de alunos mínimos e máximos exigidos por 

turma, o desmembramento poderá ser realizado tendo em conta os seguintes 

critérios pedagógicos:  
 

3.4.1. A turma que apresentou, ao longo do ano escolar, problemas 

significativos de âmbito disciplinar considerados potenciadores de 

insucesso escolar. 
 

3.4.2. A turma que foi caracterizada, ao longo do ano letivo, como tendo, na 

globalidade, um comportamento agitado e falador tendo estes 

comportamentos impedido o normal fluir do processo de ensino-                

-aprendizagem.  
 

3.4.3. A turma que, embora não tenha problemas disciplinares assinaláveis, 

revele a existência de uma socialização fraturante que impede o normal 

fluir das relações de amizade, cooperação, colaboração e trabalho entre 

os alunos, obstaculizando os processos pedagógicos de ensino.   
 

3.4.4. A turma referenciada pelo Conselho de Turma como turma a 

desmembrar, desde que devidamente fundamentado. 
 

3.4.5. A turma com o menor número de alunos. Isto porque o número de 

discentes a distribuir pelas turmas restantes é menor e, por isso, um 

possível impacto de adaptação à nova turma sucederia, 

consequentemente, a um menor número de alunos, comparativamente a 

uma turma maior.  

 

4. Ensino Secundário 

4.1. Na constituição de turmas do ensino secundário, para além da legislação geral 

sobre a matéria e a legislação específica para cada curso, área e tipologia, deverá 

relevar-se, em princípio, e salvo posições de natureza pedagógica devidamente 

fundamentadas e ponderadas pelos Conselhos de Turma e pelo Conselho 

Pedagógico, a continuidade da turma.  
 

4.2. Na eventualidade de existir uma oferta educativa ampla e diversificada, os 

critérios gerais de constituição de turmas coincidem com os definidos para o 2º e 

o 3º ciclos do ensino básico, designadamente a origem dos alunos por freguesia; 

os constrangimentos impostos no caso de haver alunos portadores de 
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necessidades educativas especiais (NEE) ou atletas de alta competição; a divisão 

equitativa entre elementos do sexo masculino e do sexo feminino; a distribuição 

de alunos com retenções pelas diferentes turmas a funcionar. 
 

4.3. Na constituição de turmas do ensino secundário, deverão ser observados um 

conjunto de critérios específicos, designadamente as opções dos alunos, seja na 

hora de optarem pelo Curso (Profissional ou Científico-Humanístico, 

considerando-se ainda os diferentes ramos dentro destas linhas, sempre de 

acordo com a oferta educativa da escola-sede para aquele ano de escolaridade), 

seja no momento de elegerem as disciplinas de opção previstas nos diferentes 

anos dos diversos cursos. 
 

4.4. Na eventualidade de existir um número de alunos inscritos superior àquele que a 

turma pode comportar, mas inferior ao exigido para a criação de uma nova 

turma, deve considerar-se, como critérios, e por esta ordem de prioridades, a 

continuidade no Agrupamento, a pertença ao território educativo, o perfil 

disciplinar e os resultados escolares obtidos no ano de escolaridade 

imediatamente anterior. 
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A avaliação externa funciona como reguladora das aprendizagens a nível 

nacional, visto que, no final de cada ciclo de ensino (4º, 6º, 9º anos e secundário) as 

Provas Finais e os Exames Nacionais examinam a qualidade das aprendizagens dos 

alunos, através dos resultados obtidos. 

 Cada Organização Escolar tem, deste modo, um instrumento de comparação 

relativamente ao trabalho desenvolvido ao longo de cada ano letivo, dado que possui 

informações acerca do que se passa em termos de resultados escolares a nível 

nacional, distrital, concelhio e local, podendo analisar, refletir e ponderar sobre o seu 

contexto em particular. Nesta perspetiva, a obtenção de um maior e melhor sucesso 

escolar constitui-se como meta a atingir nos diferentes ciclos de ensino. 

Neste contexto, e com vista a, por um lado, regular o processo de avaliação 

interna ao nível dos anos de escolaridade não sujeitos a avaliação externa e, por outro 

lado, harmonizar os resultados internamente alcançados com os anos de escolaridade 

sujeitos a examinação, o Agrupamento definiu Indicadores de Sucesso por ano de 

escolaridade e em cada disciplina. Nesse âmbito, cada grupo disciplinar, em função da 

especificidade da sua disciplina e dentro dos critérios estabelecidos em Conselho 

Pedagógico, perspetivou um indicador de sucesso a atingir no final de cada ano letivo. 
 

 

- Critérios: 
 

1- Definir Indicadores de Sucesso tendo por meta a obtenção da Excelência ou do 

Muito Bom e não da mediania;  
 

2- O Indicador de Sucesso deve ser uma referência a atingir, para além daquilo 

que é a normalidade do sucesso obtido pelos professores da disciplina, no seio 

do grupo disciplinar; 
 

3- O Indicador de Sucesso deve, sempre, ter em conta os resultados obtidos em 

anos anteriores e, no caso das disciplinas examinadas externamente, deverá 

ponderar os resultados obtidos a nível nacional; 
 

4- O Indicador de Sucesso deve ser pensado numa lógica de ciclo, tendo em conta 

a complexidade dos currícula de cada disciplina, ao longo dos diferentes níveis 

e ciclos de ensino; 
 

5- O Indicador de Sucesso deve refletir uma boa articulação curricular e 

contemplar as etapas de “controlo” externo, existentes no final de cada ciclo 

de ensino (ou no secundário através dos exames) no caso de disciplinas 

estruturantes como Português e Matemática; 

7- OS INDICADORES DE SUCESSO DO 
AGRUPAMENTO 

  7.1- Contextualização  
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6- Nas restantes disciplinas, os Indicadores de Sucesso devem seguir a lógica da 

sequencialidade, por níveis e ciclos de ensino, tendo sempre em atenção a 

bitola dos Indicadores de Sucesso que foram apontados para as disciplinas 

estruturantes, e sujeitas a examinação externa;  
 

7- O Indicador de Sucesso deve servir de referência motivadora para a melhoria 

dos resultados de cada disciplina e para o nortear do trabalho de cada 

professor, devendo ser, por isso, predominantemente realista e não 

excessivamente idealista ou, pelo contrário, pouco ousado; 
 

8- O Indicador de Sucesso deve ser definido com base numa realidade global - os 

resultados escolares obtidos ao longo de vários anos num conjunto de turmas 

de um determinado nível de ensino e não alicerçado numa diagnose ou num 

momento/período/ano/ menos bom de uma turma em particular.  

 

 

 
 
 

a)- Visão diacrónica dos Indicadores de sucesso perspetivados e atingidos no pré-escolar 
 

Pré-escolar 

3, 4 e 5 anos de idade 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Diferentes áreas 
do Currículo 

Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 
s/ Ind. 100% s/ Ind. 100% s/ Ind. 100% s/ Ind. 100% 

 

 

b)- Visão diacrónica dos Indicadores de sucesso perspetivados e atingidos no 1º Ciclo 
 

1º Ciclo  

4º Ano 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português 95% 97% 95% 99% 95% 100% 98% 96% 

Matemática 95% 95% 95% 96% 95% 98% 98% 98% 

Estudo do Meio 99% 97% 98% 100% 98% 100% 99% 99% 

Inglês ---- ---- 95% --- 95% 100% 99% 100% 

Expressões ---- ---- 99% 100% 99% --- 99% 100% 

 
c)- Visão diacrónica dos Indicadores de sucesso perspetivados e atingidos no 2º Ciclo 

 

2º Ciclo 

5º Ano 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português 92% 89% 92% 89% 92% 91% 92% 93% 

Matemática 91% 81% 91% 83% 91% 82% 91% 87% 

HGP 94% 91% 94% 94% 94% 87% 94% 95% 

  8.2- Indicadores de Sucesso de 2008/2009 a 2011/2012  
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Inglês 92% 90% 92% 87% 92% 88% 92% 86% 

C. da Natureza 96% 94% 96% 98% 96% 92% 96% 95% 

Ed. Visual 99% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 98% 

Ed. Tecnológica 99% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 99% 

Ed. Musical 99% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 100% 

Ed. Física 99% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 100% 

EMRC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

6º Ano 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português 90% 97% 90% 87% 90% 100% 90% 92% 

Matemática 90% 79% 90% 84% 90% 86% 90% 83% 

HGP 94% 96% 94% 90% 94% 93% 94% 91% 

Inglês 90% 90% 90% 89% 90% 95% 90% 88% 

C. da Natureza 97% 96% 97% 96% 97% 95% 97% 94% 

Ed. Visual 97% 100% 97% 100% 97% 100% 97% 100% 

Ed. Tecnológica 97% 100% 97% 100% 97% 100% 97% 100% 

Ed. Musical 99% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 100% 

Ed. Física 99% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 100% 

EMRC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

c)- Visão diacrónica dos Indicadores de sucesso perspetivados e atingidos no 3º Ciclo 
 

3º Ciclo 

7º Ano 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português 88% 96% 88% 77% 88% 98% 88% 80% 

Matemática 80% 67% 80% 78% 80% 78% 80% 79% 

História 92% 83% 92% 94% 92% 93% 92% 90% 

Inglês I 88% 75% 88% 97% 88% 98% 88% 86% 

Francês II 94% 98% 94% 98% 94% 99% 94% 91% 

Espanhol I ----- ---- 95% 100% 95% s/ turm ----    ----- 

Geografia 92% 88% 92% 91% 92% 92% 92% 93% 

Físico-Química 84% 83% 84% 81% 84% 85% 83% 73% 

Ciênc.  Naturais 83% 83% 83% 74% 83% 83% 86% 87% 

TIC 96% 100% 96% 100% 96% 100% 96% 99% 

Ed. Visual 96% 99% 96% 100% 96% 100% 96% 100% 

Ed. Tecnológica 96% 100% 96% 100% 96% 100% 96% 100% 

Ed. Física 96% 99% 96% 100% 96% 100% 96% 99% 

EMRC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

8º Ano 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português 84% 90% 84% 94% 84% 96% 84% 79% 

Matemática 78% 73% 78% 64% 78% 70% 78% 68% 

História 91% 85% 91% 81% 91% 87% 91% 87% 
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Inglês I 90% 86% 90% 90% 90% 93% 90% 91% 

Francês II 92% 99% 92% 96% 92% 97% 92% 86% 

Espanhol I    95% 100% --- --- 96% 100% ---- ---- 

Geografia 91% 92% 91% 94% 91% 90% 91% 92% 

Físico-Química 91% 88% 91% 77% 91% 81% 91% 85% 

Ciênc.  Naturais 92% 90% 92% 80% 92% 81% 92% 92% 

TIC 96% 99% 96% 100% 96% 96% 96% 100% 

Ed. Visual 95% 99% 96% 100% 96% 100% 96% 100% 

Ed. Tecnológica 96% 100% 96% 100% 96% 98% 96% 100% 

Ed. Física 95% 99% 95% 100% 95% 100% 95% 99% 

EMRC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

9º Ano 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português 80% 91% 80% 91% 80% 92% 80% 93% 

Matemática 78% 71% 78% 65% 78% 65% 78% 79% 

História 90% 89% 90% 86% 90% 84% 90% 94% 

Inglês I 90% 84% 90% 81% 90% 86% 90% 98% 

Francês II 90% 98% 90% 99% 90% 100% 90% 100% 

Espanhol I 95% 100% 95% 100% ----- ------ 95% 100% 

Geografia 90% 94% 90% 96% 90% 94% 90% 97% 

Físico-Química 90% 97% 90% 96% 90% 74% 90% 93% 

Ciênc. Naturais 89% 99% 89% 96% 89% 87% 89% 87% 

TIC ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Ed. Visual 95% 100% 95% 100% 95% 94% 95% 99% 

Ed. Tecnológica ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Ed. Física 94% 100% 94% 100% 94% 100% 94% 98% 

EMRC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

Secundário – Científico Humanístico – Ciências e Tecnologias 

10.ºA 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português ---- ---- 84% 100% 84% 88% 84% 95% 

Matemática-A ---- ---- 78% 85% 78% 80% 78% 79% 

Filosofia ---- ---- 90% 100% 90% 100% 90% 100% 

Inglês I ---- ---- 88% 100% 88% 100% 88% 100% 

Espanhol ---- ---- ---- ---- 88% 100% 88% 100% 

Físico-Química-A ---- ---- 80% 96% 80% 76% 80% 89% 

Biologia e 
Geologia 

---- ---- 85% 89% 85% 72% 85% 74% 

EMRC ---- ---- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ed. Física ---- ---- 94% 100% 94% 100% 94% 98% 
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Secundário – Científico Humanístico – Ciências e Tecnologias 

11ºA 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português ---- ---- 82% 92% 82% 93% 82% 100% 

Matemática-A ---- ---- 78% 78% 78% 79% 78% 95% 

Filosofia ---- ---- 92% 100% 92% 100% 92% 100% 

Inglês  ---- ---- 90% 100% 90% 100% 90% 100% 

Espanhol ---- ---- ---- ---- ---- ---- 90% 100% 

Físico-Química-A ---- ---- 78% 88% 78% 100% 78% 100% 

Biologia e 
Geologia 

---- ---- 80% 92% 80% 93% 80% 100% 

EMRC ---- ---- 100% 100% ---- ---- ---- ---- 

Ed. Física ---- ---- 94% 100% 94% 100% 94% 98% 

 

Secundário – Científico Humanístico – Ciências e Tecnologias 

12ºA 
Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Comp.  Curricul. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. Persp. Ating. 

Português ---- ---- 80% 100% 80% 100% 80% 100% 

Matemática-A ---- ---- 78% 96% 78% 86% 78% 100% 

Filosofia ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Inglês  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Espanhol ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Química ---- ---- ---- ---- ---- ---- 87% 100% 

Biologia ---- ---- 90% 100% 90% 100% 90% 100% 

Aplic. Inform. ---- ---- 95% 100% 95% 100% ---- ---- 

Geografia-C ---- ---- 95% 100% 95% 100% 90% 100% 

EMRC ---- ---- ---- ---- 100% 100% ---- ---- 

Ed. Física ---- ---- 94% 100% 94% 100% 94% 98% 
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                                       - III - O  Q U E   P R E T E N D E M O S   
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O Agrupamento de Escolas de Vale d´Este é uma Unidade Orgânica detentora 

de uma cultura própria, sabendo-se que o conceito de cultura, por definição, só é 

passível de ser considerado como tal, quando esta foi construída ao longo de muitos 

anos, pela influência de uma liderança marcante e aceite por várias gerações de 

pessoas que a viveram e que, através dela, se tornaram cidadãos e por isso a 

reconhecem como existente.  

Nessa perspetiva, não será de todo estranho reconhecer que todos os alunos, 

pais e encarregados de educação, professores, funcionários e outros atores educativos 

que estiveram ou ainda estão envolvidos, de forma direta ou indireta, através de 

vínculos internos e/ou externos a esta Organização Escolar, se reveem, sem 

constrangimentos, nas linhas orientadoras da ação educativa traçadas no Projeto 

Educativo que agora se reformula, dado que estas contribuíram para o processo de 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes deste território educativo. 

Assim, este novo Projeto Educativo pretende promover uma continuidade do 

trabalho desenvolvido e, por isso, é adverso à rutura, pouco desejada, tendo em linha 

de conta as constantes mudanças, por vezes desestabilizadoras, perpetuadas pelas 

várias e diferentes políticas educativas seguidas nos últimos anos e, muitas vezes, 

desajustadas da verdadeira e real ação educativa local. De igual modo, efetuando uma 

observação diacrónica do processo de gestão/administração deste agrupamento, a 

rutura não tem razão de ser, pois a condução dos destinos desta Organização Escolar 

tem sido merecedora de louvor por sucessivas avaliações externas, ações inspetivas e 

elogiada, inúmeras vezes, por quem calcorreou estes espaços.  

 

 

 

Tendo em atenção o que atrás se explanou e o que se pretende fomentar, o 

presente Projeto Educativo alicerça a sua conceção teórica de atuação nas seguintes 

orientações ideológicas: 

 A ideologia da continuidade: continuidade do trabalho desenvolvido pela 

gestão/administração anterior, porque reconhecido por toda a comunidade 

educativa como sendo conciliador, harmonioso, fomentador de um trabalho 

sério, de exigência e criador de confiança e coesão social. 

 A ideologia da liderança partilhada: estabelecimento de outros níveis de 

participação e respetiva assunção de responsabilidades ao nível das 

estruturas intermédias, no que se reporta às tomadas de decisão; 

1- VISÃO ESTRATÉGICA PARA O AGRUPAMENTO 

  1.1- A continuidade de um projeto  

 
 

  1.2- As ideologias/valores subjacentes ao Projeto Educativo  
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 A ideologia da equidade e da justiça: valores que devem estar inscritos nos 

documentos orientadores do agrupamento e observáveis em procedimentos 

de gestão transparentes como critérios de constituição de turma; critérios de 

seleção de pessoal docente, não docente e técnicos especializados, assim 

como nas práticas do diretor e da equipa diretiva em todos os atos 

praticados, decisões e deliberações tomadas; 

 A ideologia do primado do pedagógico: a dimensão pedagógica deverá ser 

sempre uma prioridade educativa e prevalecer sobre as restantes 

dimensões; 

 A ideologia do humanismo: a pessoa humana será sempre uma prioridade a 

valorizar. Deste modo, cada aluno, professor, técnico administrativo, 

assistente operacional, assistente técnico, encarregado de educação ou 

outros parceiros educativos, serão tratados em função da pessoa humana e 

não como simples “recursos”, “agentes” ou “atores” educativos; 

 A ideologia do primado do todo sobre as partes: o bem comum e geral deve 

sobrepor-se aos interesses pessoais, pois todas as ações, decisões e 

deliberações devem privilegiar o bem comum em detrimento dos interesses 

individuais. 

 

 
 
 As Organizações Escolares são, por excelência, arenas educativas em mudanças 

constantes. Estas são intrínsecas à própria escola, tendo em conta os públicos que a 

habitam e que nela crescem e se desenvolvem. Também lhe são extrínsecas, pelas 

forças externas da sociedade onde se insere e que a impele a atualizar-se de forma 

pró-ativa, sob risco de se tornar obsoleta face à rapidez com que o conhecimento e a 

informação circulam e se atualizam, através das diferentes tecnologias de informação 

e dos mass media. Nessa perspetiva, cabe à escola um papel fundamental na 

promoção do desenvolvimento integral de cada aluno, levando-o a refletir sobre si 

próprio e sobre o mundo que o rodeia, preparando-o para a integração na vida ativa. 

Este desiderato persegue o estabelecido no Perfil do Aluno à saída da Escolaridade 

Obrigatória, perfil que deve ser trabalhado em estreita articulação com a Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania. 

 Nesse âmbito, o Projeto Educativo desta Organização Escolar irá orientar a sua 

ação por forma a assegurar a obtenção dos seguintes objetivos: 

 Proporcionar aprendizagens de qualidade, valorizando o esforço e a 

persistência, a participação e o desenvolvimento cívico; 

 Promover a equidade e a justiça, implementando medidas de inclusão e 

diferenciação positiva; 

  1.3- Os objetivos globais do Projeto Educativo 
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 Estabelecer relações bilaterais com os diferentes parceiros educativos do meio 

onde se insere o agrupamento, valorizando as experiências e os conhecimentos 

da comunidade; 

 Posicionar-se numa postura aberta à inovação, em busca de novos caminhos e 

novas soluções, tentando adaptar-se às novas situações e desafios colocados; 

 Construir uma escola que tenha um papel de referência na comunidade, pelos 

serviços educativos que oferece, pelos resultados que alcança e pela qualidade 

dos profissionais que nela cooperam; 

 Trabalhar de forma ambiciosa na capacidade de inovação e constante 

reorientação das suas práticas, por forma a construir uma evolução sustentada;  

 Articular-se harmoniosamente com o meio na implementação de processos de 

formação, autoavaliação e reformulação das suas práticas e procedimentos; 

 Valorizar a multiculturalidade como forma de enriquecimento pela assunção da 

diferença e pela aprendizagem do novo, potenciando, deste modo, a recriação 

do conhecimento; 

 Edificar uma escola inclusiva, aberta a todas as classes sociais, aproveitando as 

diferenças para o desenvolvimento de valores de igualdade, fraternidade e 

solidariedade humana; 

 Propor uma oferta formativa diversificada que permita percursos educativos 

ajustados aos ritmos de aprendizagem de cada aluno, em função das suas 

necessidades e aspirações; 

 Dinamizar o desenvolvimento de projetos que estimulem a criatividade dos 

alunos e que possam permitir a integração dos mesmos nas comunidades 

educativa e local; 

 Apostar nas tecnologias de informação e comunicação, perspetivando-as como 

meio privilegiado de acesso e de difusão do conhecimento, contribuindo para o 

desenvolvimento integral dos alunos; 

 Apoiar a integração plena das crianças portadoras de limitações físicas ou 

mentais que levem à existência de necessidades educativas especiais; 

 Zelar para que a escola desfrute de um bom ambiente, construindo um espaço 

disciplinado e disciplinador, alicerçado nas normas do Regulamento Interno, 

construído por todos.  

 Cuidar do embelezamento, asseio e manutenção das instalações de forma a 

que se apresentem atraentes a quem as visite e a quem nelas trabalha 

diariamente. 

 

 
 

Deste modo, com o presente Projeto Educativo, apostamos numa visão 

estratégica de ação educativa, para este Agrupamento, que assente nos princípios 

orientadores inscritos no Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória e com 

  1.4- A nossa conceção de escola - princípios orientadores: 
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os quais desenvolvemos, os valores e trabalhamos as áreas de competências 

essenciais, para que o processo de ensino-aprendizagem chegue a todos os alunos, 

devidamente ajustado à capacidade e ritmo de cada um. 

 Uma escola com uma nova filosofia de programação e melhor enquadramento 

de forma a encontrar novos caminhos que conduzam a uma maior e a uma 

melhor aquisição de conhecimentos e capacidades fundamentais, valorizando 

as atitudes e valores, bem como o desenvolvimento de competências entre os 

vários níveis e ciclos de ensino; 

 Uma escola mais humanizada e socializadora que eduque, integre e forme para 

a cidadania, ou seja, que aposte na formação de cidadãos conscientes, 

responsáveis e mais participativos, valorizando pensamentos divergentes e o 

empenho crítico e criativo, de forma a contribuírem para a transformação 

progressiva da sociedade;  

 Uma escola que seja coerente com o seu Plano de Atividades e Regulamento 

Interno, que paute a sua ação educativa por uma gestão democrática e 

participativa, assente numa cultura de responsabilidade partilhada, onde todos 

os seus atores deverão conjugar os maiores esforços no sentido de uma acção 

mais eficaz e solidária;    

 Uma escola que desenvolva projetos de cooperação no seu território 

educativo, relevando a participação, a negociação e o estabelecimento de 

parcerias; 

 Uma escola que rentabilize os seus recursos educativos de forma a constituir-se 

como um polo de dinamização cultural e de desenvolvimento local, visando a 

partilha de conceitos de educação permanente e comunitária;  

  Uma escola que proporcione vivências pluralistas, valorize pensamentos 

divergentes e garanta uma efetiva oportunidade de sucesso de todos e de cada 

um; 

 Uma escola que invista em equipamento e na criação de novos espaços, assim 

como na conservação, beneficiação e embelezamento das suas instalações; 

  Uma escola que se assuma como sendo o lugar nuclear do processo educativo, 

de forma a construir a confiança social numa instituição exigente e de 

referência educativa, a qual depende de um claro envolvimento e 

responsabilização de todos os intervenientes; 

 Uma escola que diversifique a sua oferta educativa, visando a exclusão e a 

promoção do sucesso escolar, assim como a melhoria dos níveis de qualificação 

da população da comunidade. 

Face a esta conceção de escola, solicita-se: 

 Aos professores, que assumam as funções para que foram efetivamente 

formados e posteriormente vinculados ao Ministério da Educação ou por ele 

contratados. Que desenvolvam a sua atividade profissional com a maior paixão, 
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disponibilidade, gosto e prazer. Que invistam na relação de convívio, no campo 

dos valores e na construção e no desenvolvimento de competências e de 

comportamentos, de forma a promover o sucesso educativo e a formação 

cívica para a cidadania mais responsável.  

 Aos alunos, que sejam mais responsáveis, empenhados e colaborantes na 

construção de uma escola de virtudes e de valores, orientada por regras de 

conduta, de forma a dar-lhes a devida preparação para o prosseguimento de 

estudos e para a sua inserção no tecido social. Pretendemos que dignifiquem 

esta Organização Escolar através de comportamentos adequados, meritórios e 

nunca desviantes. Que se envolvam na comunidade escolar, com os olhos bem 

abertos para observar, ouvidos bem atentos para saber escutar e simpatia para 

saber comunicar. Que reforcem a relação de convívio, porque parte da “chave 

do sucesso” está em gostar da Escola, das suas instalações, dos seus espaços, 

dos professores, dos funcionários e de todos os colegas. É dentro deste espírito 

de regulação da convivência e da disciplina que pretendemos dar-lhes o melhor 

que temos, do que sabemos e do que somos. 

 Ao pessoal não docente, setor indispensável ao normal funcionamento desta 

unidade organizacional, solicitamos, igualmente, o maior empenho, paixão, 

disponibilidade e gosto no desempenho das suas funções, de forma a 

contribuírem, também, para a promoção do sucesso educativo dos nossos 

alunos. 

 Aos pais e encarregados de educação, gostaríamos de referir que não devem 

delegar tudo ou quase tudo no estabelecimento de ensino. Torna-se, 

imprescindível um maior e melhor acompanhamento dos seus educandos, quer 

em casa, quer na escola. A família será sempre a primeira escola de valores e os 

pais os primeiros e principais responsáveis pela educação dos seus filhos. 

Importa, assim, motivá-los para esta dinâmica e incutir-lhes a quota-parte de 

responsabilidade que lhes pertence, também, no domínio educacional. 

 À autarquia solicitamos a continuidade da colaboração no desenvolvimento da 

política educativa deste Agrupamento, para que os “filhos da sua terra” 

obtenham mais e melhor sucesso educativo. 
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Esta comunidade educativa alicerça a sua ação explicitando os conceitos 

ideológicos/valores subjacentes à missão e visão estratégica do presente Projeto 

Educativo, definindo os objetivos/metas globais que lhe servem de referência e 

desenvolvendo uma conceção de escola que deseja construir fixando, para tal, o que 

pretende de cada agente/ator educativo. Para esse efeito pretende operacionalizar 

esse trabalho nas áreas de ação que a seguir se enunciam. 

 

 
 

 Valorizar as estruturas de orientação educativa 
 

 Reforçar a aproximação entre os diferentes níveis e ciclos de ensino, numa 

perspetiva de articulação e sequencialidade progressiva das aprendizagens, de 

forma a que cada um complete, aprofunde e dilate o ciclo anterior; 
 

 Desenvolver o processo de ensino-aprendizagem para a aquisição de 

conhecimentos e competências; 
 

 Promover o desenvolvimento e acompanhamento das atividades de 

enriquecimento curricular e de apoio à família; 
 

 Valorizar outras áreas da componente curricular tais como: a Formação Cívica e 

o Apoio ao Estudo face à importância de cada uma na transversalidade do 

currículo; 
 

 Promover a coadjuvação e a gestão de apoios educativos e percursos 

diferenciados para os alunos portadores de necessidades educativas especiais; 
 

 Promover a gestão de apoios educativos para alunos com grandes dificuldades 

de aprendizagem; 
 

 Dinamizar e rentabilizar os recursos educativos existentes; 
 

 Valorizar/promover a gestão e organização pedagógicas, a formação e 

sequencialidade de equipas educativas e cargos ao longo do ciclo; 
 

 Conduzir o ensino numa perspetiva de autoaprendizagem relevando a 

aquisição de saberes e competências, as atitudes e os valores; 
 

 Promover a integração de componentes curriculares regionais e locais no 

processo de ensino-aprendizagem; 
 

 Valorizar o papel dos pais e EE como primeiros e principais responsáveis pela 

educação dos seus filhos; 
 

2- ÁREAS DE AÇÃO 

  2.1- Área de ação - Curricular e Pedagógica 
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 Proporcionar uma maior justiça social no âmbito do apoio socioeducativo; 

 

 Desenvolver o estabelecimento de parcerias e protocolos com instituições e 

empresas; 
 

 Promover a formação contínua do pessoal docente e não docente; 
 

 Desenvolver uma dinâmica de acompanhamento e supervisão da prática letiva; 
 

 Combater o abandono e a exclusão; 
 

 Dinamizar e diversificar a oferta formativa, orientação escolar e profissional dos 

alunos; 
 

 Promover a saúde no meio escolar. 

 

 
 

 Desenvolver e dinamizar a Biblioteca Escolar; 
 

 Promover a realização de colóquios, sessões de esclarecimento e conferências; 
 

 Promover a realização de visitas de estudo de interesse relevante; 
 

 Promover a rentabilização de recursos visando a partilha e o estabelecimento 

de parcerias como formas de dinamização cultural e de desenvolvimento local; 
 

 Fomentar o desenvolvimento de projetos visando a satisfação de necessidades 

curriculares, de complemento curricular, de ocupação de tempos livres e de 

favorecimento de percursos pessoais; 
 

 Promover o desenvolvimento de projetos no âmbito das TIC de forma a 

potenciar maior eficácia educativa; 
 

 Proporcionar a realização de exposições temáticas e comemoração de dias 

culturais; 
 

 Reforçar a cooperação com as instituições do meio, centro de formação, 

bibliotecas públicas, instituições de ensino superior e associações desportivas e 

culturais; 
 

 Fomentar o desenvolvimento de publicações formativas e informativas junto da 

comunidade educativa; 
 

 Desenvolver atividades educativas e desportivas de forma a tornar a escola 

mais comunitária. 

 

  

 Promover a conservação e manutenção das instalações e dos equipamentos; 

  2.2- Área de ação - Cultural 

 
 

  2.3- Área de ação -  Patrimonial 
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 Promover a beneficiação e o embelezamento das instalações; 

 

 Promover a gestão dos equipamentos numa perspetiva de melhor 

rentabilidade educativa; 
 

 Investir no desenvolvimento e na concretização da criatividade de elementos 

da comunidade, rentabilizando, assim, o excelente capital humano; 
 

 Valorizar no processo de ensino-aprendizagem o património cultural local. 

 

 

 

 Contribuir para uma maior igualdade de oportunidades que favoreça a 

promoção do sucesso escolar; 
 

 Promover uma maior justiça social na concessão de apoios socioeducativos; 
 

 Reforçar a cooperação com as juntas de freguesia, associações de pais, 

culturais, humanitárias e de solidariedade social; 
 

 Promover valores universalizantes e humanistas de justiça, tolerância, 

solidariedade, responsabilidade e cooperação; 
 

 Promover campanhas de solidariedade que favoreçam as famílias mais 

carenciadas do território educativo; 
 

 Desenvolver uma cultura de participação e de negociação com a comunidade 

visando o estabelecimento de parcerias e protocolos; 
 

 Promover o reforço do envolvimento parental, a preservação de valores e a 

relação de convívio entre os diferentes atores educativos; 
 

 Promover o desenvolvimento de suplementos alimentares capazes de suprirem 

necessidades nutricionais e energéticas básicas. 

 

 

 Promover ações no sentido de fomentar uma maior responsabilidade que 

favoreça uma melhor conduta cívica; 
 

 Desenvolver uma cultura de consciência cívica que leve os alunos a participar 

na vida da escola e da comunidade, através de formas de representação 

democrática; 
 

 Promover uma maior consciência nos alunos ao nível do saber ser e do saber 

estar, relevando as atitudes e valores; 
 

  2.4- Área de ação -  Social 

 
 

  2.5- Área de ação -  Cidadania 
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 Promover ações que estimulem o gosto pela escola, o trabalho de equipa, a 

cooperação, a solidariedade, a tolerância, o respeito e a aceitação do outro; 
 
 

 Desenvolver formas de associativismo estudantil que estimulem o gosto pela 

participação na vida da escola e promovam espaços democráticos de opinião 

sobre assuntos relativos à Organização Escolar. 

 

 

 Desenvolver as práticas educativas, valorizando os conhecimentos/capacidades 

fundamentais, atitudes e valores; 
 

 Relevar o carácter formativo da avaliação e reforçar a consistência dos 

procedimentos; 
 

 Promover uma maior apropriação, responsabilização e confiança social na 

informação prestada pela escola aos agentes que nela trabalham e estudam e à 

comunidade educativa em geral; 
 

 Promover um melhor desempenho dos docentes e não docentes que conduza a 

um maior sucesso educativo, valorizando e premiando o mérito da ação 

desenvolvida; 
 

 Proceder à reflexão permanente sobre as práticas, de forma a promover uma 

cultura de gestão de maior qualidade que conduza à melhoria contínua dos 

métodos e processos, em ordem à obtenção de melhor sucesso educativo; 
 

 Criar instrumentos e processos de autoavaliação contínuos, nas diversas 

vertentes das dinâmicas educativas do agrupamento, a fim de monitorizar os 

trabalhos em desenvolvimento, e inverter trajetórias infrutíferas.  

 

 

 Criar hábitos de higiene que promovam o desenvolvimento equilibrado dos 

alunos e o seu bem-estar físico e social; 
 

 Promover esclarecimentos que sensibilizem os atores educativos para uma 

melhor segurança das pessoas e dos bens; 
 

 Zelar pelo bem-estar físico de todos os utentes da organização escolar; 
 

 Zelar pelo cumprimento das normas legais de segurança e verificação da sua 

conformidade; 
 

  2.6- Área de ação - Avaliação 

 
 

  2.7- Área de ação -  Higiene e Segurança 
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 Proporcionar aos utentes da organização escolar umas instalações cuidadas, 

limpas e atrativas. 

 

 

 Valorizar a transparência dos atos e a informação permanente da evolução 

financeira; 
 

 Desenvolver uma cultura de gestão de processos com qualidade, inovação e 

satisfação; 
 

 Investir na modernização de setores, visando a melhoria da qualidade na 

prestação de serviços; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.8- Área de ação -  Administrativa e Financeira 
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 Este Projeto Educativo pretende, por um lado, efetuar uma análise dos aspetos 

conseguidos e menos conseguidos do Agrupamento, com vista a reforçar e aprofundar 

o trabalho desenvolvido com êxito e, por outro lado, encetar estratégias de melhoria e 

respetiva inversão das trajetórias menos conseguidas.  

Para tal, irá alicerçar a sua atuação tendo em conta o relatório da IGE, Inspeção 

Geral da Educação, que esteve neste agrupamento a efetuar uma ação inspetiva, no 

âmbito da avaliação externa, em março de 2012, focalizada no serviço educativo 

prestado por esta Unidade Organizacional ao longo dos anos letivos de 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.  

 

Pontos Fortes 

IGE - Inspeção Geral da Educação 
- Os resultados académicos obtidos no 1º ciclo; 

- O reconhecimento por parte da comunidade educativa do serviço prestado pelo 
Agrupamento e dos seus contributos para a dinamização cultural e o desenvolvimento local; 

- O planeamento da ação educativa centrada nos princípios orientadores definidos e nas 
metas estabelecidas para cada ano de escolaridade e disciplinas; 

- A utilização regular de metodologias ativas e experimentais no processo de ensino-                 
-aprendizagem em todos os níveis de educação e ensino; 

- A valorização da dimensão artística visível em projetos e atividades culturais; 

- A liderança da direção que valoriza as lideranças intermédias e motiva os seus profissionais; 

- A organização do Agrupamento e a gestão eficaz dos seus recursos. 

 

Debilidades 

IGE - Inspeção Geral da Educação 
- As taxas de conclusão do 3º ciclo que apresentam uma tendência decrescente; 

- A débil gestão sequencial do currículo na transição entre os vários ciclos de ensino, mais 
visível na transição do 2º para o 3º Ciclo; 

- A ainda fraca concretização do acompanhamento e da supervisão da prática letiva enquanto 
estratégia de desenvolvimento profissional dos docentes; 

- A avaliação da eficácia e do impacto das medidas de apoio educativo e das atividades 
constantes do plano plurianual de atividades do Agrupamento, ainda pouco estruturada; 

- O pouco aprofundamento do processo de autoavaliação e de monitorização das ações de 
melhoria. 

 

 

3- PONTOS FORTES E DEBILIDADES DO 
AGRUPAMENTO 

3.1- Enquadramento diagnóstico 
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 Construção de um espaço de abertura por forma a incentivar o professor a 

promover uma participação colaborante dos alunos nos assuntos da aula, 

implicando-os nos conteúdos a lecionar e nas metodologias de trabalho a 

utilizar para o efeito; na calendarização dos mesmos e nos processos e 

estratégias de avaliação dos conhecimentos aprendidos; nas regras de 

comportamento a adotar, entre si e para com os professores; 
 
 

 Promoção de ações de trabalho, nos diferentes grupos disciplinares, visando a 

concertação de novos dispositivos pedagógicos, designadamente o 

manuseamento de novas ferramentas tecnológicas (computador/projetor, 

quadro interativo) com o propósito de as utilizar mais regularmente em 

contexto da sala de aula;  
 

 Fomentar a cooperação e colaboração entre os pares, visando a partilha das 

práticas, das experiências e dos materiais;  
 

 Monitorização e avaliação da eficácia dos processos, critérios e instrumentos 

de recolha de dados para a avaliação dos alunos, visando a consequente 

uniformização de critérios e correção de mecanismos de trabalho que 

necessitem de melhorias, sempre que se verifique uma discrepância de 

resultados intragrupal com resultados abaixo do perspetivado;  
 

 Criação de um grupo de trabalho, com elementos ligados às novas tecnologias, 

responsável pela divulgação e comunicação da informação considerada 

relevante, assim como aquela legalmente exigida, instituído na tarefa de 

manter sempre e atempadamente informada a comunidade educativa interna 

e externa do agrupamento; 
 

 Promoção, através de ações de formação, debates e/ou conversas informais 

entre professores e representantes das associações de pais, de um ambiente 

propício à descoberta de soluções que permitam uma maior e mais efetiva 

interação entre professores e pais/encarregados de educação e vice-versa; 
 

 Criação de condições para que o Diretor de Turma supervisione científica e 

pedagogicamente os processos de trabalho da turma/conselho de turma e com 

os pais/encarregados de educação possa estabelecer climas de colaboração e 

cooperação benéficos para a resolução conjunta dos problemas surgidos no 

processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos/discentes;  
 

 Atuação preventiva no oitavo e nono ano, através de uma monitorização atenta do 

Diretor de Turma aos alunos com dificuldades, proporcionando-lhes mais atenção, 

apoios Educativos complementares e um trabalho colaborativo com os Encarregados 

de Educação;  

3.2- Estratégia de melhoria das debilidades apontadas 
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 Promover reuniões formais e encontros informais com o objetivo de proporcionar um 

espaço de trabalho onde os professores possam analisar os programas de cada 

disciplina, com vista a diminuir possíveis distâncias existentes nas suas programações;  
 

 Agendar reuniões de trabalho com os docentes do ciclo de ensino/ano de escolaridade 

anterior/ com os professores do ciclo de ensino/ano de escolaridade posterior, onde 

se verificam taxas de insucesso acentuadas, por forma a promover práticas de trabalho 

que operacionalizem uma articulação sequencial do currículo em cada disciplina ao 

longo do percurso académico dos alunos.  

 

 
 

 Com o objetivo de identificar alguns aspetos que possam ser considerados 

Oportunidades e/ou Constrangimentos para o desenvolvimento dos trabalhos da 

Unidade Organizacional na persecução dos seus objetivos, devemos distinguir entre o 

ambiente interno e o ambiente externo da comunidade educativa.  

Assim, quanto ao ambiente interno, reportamo-nos às dinâmicas que estão sob 

o controlo da Unidade Organizacional e que resultam da aplicação de estratégias de 

atuação definidas pelos seus elementos - Pontos fortes e Debilidades, já elencados no 

capítulo anterior. 

 Definimos como ambiente externo à comunidade educativa aquele que está 

relacionado com as dimensões macroambientais (questões de natureza geográfica, 

económica, política, legal e tecnológica) e microambientais (questões relacionadas 

com o público-alvo, as famílias, os parceiros e os colaboradores educativos), que são 

dimensões exteriores à Unidade Organizacional e que, embora não sejam controláveis 

pelo agrupamento, influenciam-no negativa ou positivamente na sua ação gestionária, 

constituindo constrangimentos e/ou oportunidades à consecução dos objetivos a 

alcançar. 

A observação das ideias explanadas, relativamente às Oportunidades e/ou 

Constrangimentos está sintetizada no quadro que se segue. 
 

Oportunidades 

- A constituição de um agrupamento de escolas autónomo, albergando os diferentes ciclos e 
níveis de ensino, incluindo o ensino secundário; 

- Um corpo docente estável, com largos anos de experiência e identificado com a cultura do 
agrupamento e do meio; 

- A existência de vários docentes que já possuem uma especialização universitária e de outros 
que se encontram a frequentar ou a concluir, torna este capital humano de conhecimento 
uma mais-valia para a Unidade Organizacional; 

- A existência de uma rede de parcerias com instituições do Ensino Superior, assumindo-se 
como um desafio à promoção da investigação com vista à apropriação dos resultados 
científicos nas práticas do agrupamento. 

 

3.3- Oportunidades e constrangimentos 
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Constrangimentos 

- Concorrentes educacionais públicos e privados, sediados a pequenas distâncias do 
agrupamento, trabalhando com regras e legislação diferentes, sendo este contexto 
desfavorável para as escolas públicas que não têm um ADN concorrencial de contexto 
empresarial privado; 

- Pessoal docente desgastado, com mudanças constantes na atividade profissional, 
provocadas por várias reformas das políticas educativas, com implicações na sedimentação 
de processos de trabalho;  

- Desânimo latente e revolta silenciosa dos professores naquilo que se constitui como braço 
de ferro entre Docentes e MEC e a contagem do tempo de serviço congelado para a 
progressão na carreira; 

- Os efeitos visíveis das cativações financeiras que obstaculizam atuações em conformidade 
com os problemas diagnosticados e surgidos, com alguns efeitos diretos e indiretos na 
obtenção da qualidade do sucesso escolar. 
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             O Projeto Educativo é o suporte teórico das políticas educativas que se deseja 

implementar num determinado espaço geográfico e social, território educativo. Nesse 

intuito, ele contém inúmeras informações acerca da comunidade educativa que 

pretende servir, quem somos, onde estamos e o que pretendemos. Por isso, sendo 

um documento perspetivado para agir sobre/influenciar o ser humano, educando-o, 

ensinando-o, formando-o, civilizando-o, no contexto do meio em que ele vive e nos 

contextos plurais da nacionalidade e internacionalidade, será sempre um documento-  

-projeto, isto é, um documento aberto e sujeito a mudanças.  

            E porque nos dias de hoje nada é estático e a mudança é encarada, a maior 

parte do tempo, como um fenómeno evolutivo, este documento deverá acompanhar 

os fenómenos do desenvolvimento no que diz respeito às temáticas da educação. Só 

por essa via este Projeto Educativo se encontrará devidamente atualizado para 

acompanhar e respeitar as diferentes e novas gerações de crianças, jovens e adultos 

que a escola recebe, todos os anos, com o objetivo de as apetrechar de conhecimentos 

para a vida, de ferramentas, habilidades, destrezas intelectuais e psico-motoras que 

permitirão a todos os aprendentes que nos são confiados trilhar caminhos com vista à 

autorrealização profissional, pessoal e social e, assim, serem felizes.  

            O Projeto Educativo é construído e estruturado para atuar num contexto 

espácio-temporal, físico e social específico, por isso, não podemos ignorar o panorama 

de mudanças constantes e profundas que, nos últimos anos, se operaram ao nível das 

políticas educativas, provocando alterações significativas na vida das escolas e seus 

alunos, a vários níveis, e nos diferentes agentes educativos que nela trabalham. Os 

efeitos dessas novas orientações normativas, no sistema educativo nacional, só 

poderão ser avaliados, em termos concretos, a longo prazo. 

             E, somada a esta nova realidade, eclodiu em Portugal e na Europa em geral, 

uma crise financeira e económica que ainda fustiga o país condicionando o seu normal 

funcionamento em setores-chaves da vida pública como são a justiça, a saúde e a 

educação. Deste modo, é difícil, nesta altura, ter ainda por referência metas de 

trabalho estipuladas numa perspetiva de regularidade da vida económica, financeira e 

política nacional, embora elas possam servir de apontamento a observar no caminho 

da melhoria dos resultados num contexto temporal completamente diferente e muito 

provavelmente adverso ao previsto. 

 

 
"Mãos à obra – Cada um na sua escola, na sua sala de aula e 

todos juntos pelo nosso Agrupamento, pelos nossos 
Alunos.” 

 

4- NOTA FINAL 
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