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PREÂMBULO 

O Agrupamento de Escolas de Nelas, constituído em 29 de junho de 2010 (Despacho Normativo n.º 

S/19230/2010), em resultado da reorganização da rede escolar preconizada pelo Ministério da Educação, 

assumiu, desde logo, como missão a prestação de um serviço educativo de qualidade no novo quadro de 

articulação entre os ciclos de ensino, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, tendo como 

objectivo primordial o sucesso e a integração plena dos alunos, num clima de tolerância, respeito e 

cooperação. 

Naquele novo contexto, resultante da agregação do anterior Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato 

de Almeida e da Escola Secundária com 3.º Ciclo de Nelas, o Agrupamento não perdeu de vista os objetivos 

de âmbito pedagógico, relacional, institucional e administrativo-financeiro inerentes à sua missão, 

designadamente, promover o sucesso escolar e a qualidade do ensino manifestado no aproveitamento, na 

participação e desenvolvimento cívico e no comportamento dos alunos; melhorar a prestação do serviço 

educativo à comunidade escolar, designadamente no atendimento, informação, encaminhamento, apoio 

de ação social escolar, adequação de espaços, diversificação de apoios e ofertas educativas; promover uma 

atitude pessoal e profissional positiva por parte do pessoal docente e não docente; otimizar a organização e 

gestão escolar, considerando a nova unidade orgânica, nomeadamente no que se refere à gestão de 

recursos humanos, materiais e financeiros, de forma a garantir o bom funcionamento e a articulação 

efetiva de todos os ciclos e estabelecimentos de ensino do Agrupamento; incentivar a abertura à inovação 

e a participação em projetos e programas de âmbito nacional e internacional; continuar a fomentar a 

ligação com a comunidade local, através de uma rede de parcerias e protocolos com empresas e 

instituições da região que contribuam para responder às necessidades do Agrupamento, tendo em conta as 

prioridades do seu Projeto Educativo. 

Estes objetivos foram consubstanciados no Projeto Educativo do Agrupamento no triénio de 

2012/15. Neste período, a identidade do Agrupamento, como unidade orgânica, foi sendo consolidada, foi 

validado o Projeto de Intervenção da Diretora em dezembro de 2013 e foi desenvolvido um processo de 

avaliação interna e externa através da implementação da CAF (Common Assessment Framework) em 

2013/14 e da Avaliação Externa, entre 13 a 16 de abril de 2015, que incidiu sobre os domínios de 

resultados, prestação de serviço educativo, liderança e gestão. Para além destes olhares internos e 

externos, de que resultou a elaboração de um Plano de Melhoria, uma nova auscultação da comunidade 

educativa fez sentido através de uma metodologia dinâmica e envolvente, World Café, que teve lugar em 

31 de maio de 2016, onde participaram representantes dos alunos, dos pais e encarregados de educação, 

do mundo empresarial e outros parceiros que muito têm contribuído para o bom desempenho da ação 

educativa do Agrupamento.  

Aliando estas reflexões à política educativa emanada pelo Ministério da educação, traçaram-se as 

linhas orientadoras, prioridades, objetivos e metas que o Agrupamento se propõe atingir no triénio de 

2016/2019. 
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INTRODUÇÃO 

Sê 
Se não puderes ser um pinheiro, no topo de uma colina, sê um arbusto no vale, mas sê 

O melhor arbusto à margem do regato. 
Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore. 

Se não puderes ser um ramo, sê um pouco de relva 
E dá alegria a algum caminho.  

Se não puderes ser uma estrada, 
Sê apenas uma senda, 

Se não puderes ser o Sol, sê uma estrela. 
Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso... 

Mas sê o melhor no que quer que sejas. 
                                                                                                                   Pablo Neruda 

 

  A escola do terceiro milénio exige humanidade, capacidade de mudança e de inovação, capacidade 

de se transformar e de transformar. A escola constitui, cada vez mais, uma rede de comunicação e relações 

humanas, que valoriza e rentabiliza recursos diversos e se assume como polo de cultura, interagindo com o 

meio e expandindo-se à participação de toda a comunidade educativa. Neste sentido, a filosofia do 

Agrupamento de Escolas de Nelas não pode descurar todos os parâmetros da formação social, integrando 

plenamente os seus alunos num mundo globalizado com desafios e problemas comuns. Ambicionamos 

formar cidadãos conscientes, aptos para ocupar o seu lugar no mundo, informados, reflexivos e críticos. 

Pretendemos harmonizar o saber com o saber ser, o saber estar e o saber fazer, valorizando o universo 

cultural dos alunos e de toda a comunidade educativa em simultâneo com a abertura de horizontes e a 

apropriação dos grandes saberes e valores civilizacionais e universais, dando resposta às potencialidades e 

aspirações de cada jovem que frequente a Nossa Escola. Neste sentido, o Projeto Educativo deve fazer 

convergir toda a comunidade escolar em torno desta filosofia, criando uma escola de qualidade, 

vocacionada para o sucesso e para a valorização da dignidade humana.  

A construção deste documento, que teve como base o Projeto de Intervenção apresentado e a reflexão 

e avaliação dos documentos anteriormente elaborados, bem como os dados da Avaliação Externa, procura 

ter em conta as finalidades comuns a esta comunidade educativa, explicitando os valores, as metas e as 

estratégias segundo as quais a Escola se propõe cumprir a sua função educativa, valorizando e reforçando o 

diálogo entre todos os intervenientes da comunidade educativa e dos parceiros educativos, tal como 

experimentado com o World Café. O Projeto Educativo que se apresenta visa tornar-se um instrumento 

pedagógico referencial que procure satisfazer as principais necessidades e aspirações da comunidade 

educativa, valorizando as suas potencialidades e as do meio em que se insere. Este documento enuncia a 

missão - a razão de ser, a finalidade, a referência - e a cultura da Escola, com os seus valores, regras e 

convicções. Nele estão, ainda, adicionados os princípios que definem a identidade do Agrupamento e o 

desenvolvimento de uma estratégia de ação.  
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A missão, os valores e princípios definidos neste Projeto Educativo convergem, essencialmente, para a 

efetiva busca da melhoria e da qualidade. Os aspetos positivos que se destacam da Avaliação Externa 

exigem que sejam mantidos e consolidados. Os pontos fortes no desempenho do Agrupamento merecem 

atenção e renovação persistentes. A intervenção nas áreas de melhoria converte-se num capítulo central 

deste Projeto Educativo.  

O nosso Projeto Educativo exprime o desígnio coletivo de implementar uma verdadeira cultura de 

participação para que, deste modo, seja possível consolidar a autonomia da escola e garantir que se 

cumpram as finalidades de uma educação inclusiva. Face à multiplicidade de formas de viver, de ser e estar, 

de aprender e de agir, que coexistem, o nosso Agrupamento deverá estar aberto à mudança e à construção 

de atitudes e de práticas pedagógicas, recentrando o processo educativo nas aprendizagens, no saber ser, 

saber estar e saber fazer do aluno. Defendemos uma escola que acolha e aceite a diversidade cultural e 

social, reconhecendo as diferenças, valorizando-as e fazendo com que sejam operadoras de inovação e 

enriquecimentos recíprocos.  

O Projeto Educativo do nosso Agrupamento preconiza uma pedagogia positiva, numa atitude construtiva 

de diálogo e de aprendizagem com a experiência continuada. Como disse John Dewey, a escola não deveria 

preparar para a vida. A escola já é a vida. E, nesse sentido, preconizamos uma escola onde se promova a 

descoberta e rentabilização das inteligências individuais predominantes, por entre as múltiplas inteligências 

existentes, para que sirvam de ponte para o acesso ao desenvolvimento de outras competências e/ou 

inteligências. Queremos ser uma Escola Viva, que promova uma cultura de liberdade, uma escola 

pedagogicamente inclusiva, capaz de exponenciar as virtudes da igualdade e da oportunidade pela 

felicidade. Assume-se, ainda, a consciência de que este projeto, enquanto referencial colaborativo, estará 

sempre circunstanciado por reflexões e reformulações, motivadas pelos novos desafios que vão sendo 

lançados às comunidades educativas enquanto autênticas “oficinas de humanidade”.  

  O nosso Projeto Educativo aponta as linhas orientadoras que podem conduzir a uma mudança do 

paradigma de escola, tornando-a mais inclusiva, multifacetada, tolerante, solidária e humanista. 

Tendo como referência estes pressupostos, continuamos a definir como missão do Projeto Educativo do 

Agrupamento a construção de uma escola de excelência, procurando encontrar respostas pedagógicas 

ajustadas às características, necessidades e interesses dos alunos, facultando-lhes, deste modo, a aquisição 

de competências (conhecimentos, capacidades, atitudes) que lhes permitam enfrentar e responder às 

dinâmicas da sociedade atual e futura, enquanto cidadãos autónomos, responsáveis, interventivos, 

solidários e tolerantes, capazes de aprender a aprender ao longo da vida.  
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I. NOTAS DE IDENTIDADE 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS 
 
 Homologação:  

Despacho de 29 de junho de 2010. 
Resultou da agregação do Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e da Escola Secundária de 
Nelas. É uma instituição de ensino público, tutelada pelo Ministério da Educação. 
 
 Escola Sede:  

Escola Secundária de Nelas  

Rua Eng.º Alberto Cardoso de Vilhena  

3520-090 – Nelas 

Tel.: 232946140 | Fax: 232946141| 

e-mail: diretor@aenelas.edu.pt ;  geral@aenelas.edu.pt  

 Página net : http://www.aenelas.edu.pt/ 

 População estudantil – cerca de 1100 alunos, distribuídos pelos Jardins de Infância, 1.º, 2.º, 3.º CEB e 

Ensino Secundário. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 
 

2.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  

   
 O concelho de Nelas integra a região Dão-Lafões. Ocupa 

uma área de 126 Km2, fazendo fronteira com os concelhos de 

Mangualde, Carregal do Sal, Oliveira do Hospital, Seia e 

Viseu.  

 A região está situada entre os rios Dão e Mondego e daí 

se avistam as serras da Estrela e do Caramulo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Região Dão-Lafões 

mailto:diretor@aenelas.edu.pt
mailto:geral@aenelas.edu.pt
http://www.aenelas.edu.pt/
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O concelho de Nelas é constituído por sete freguesias1:  

 

 Canas de Senhorim 

 Carvalhal Redondo e Aguieira  

 Lapa do Lobo 

 Nelas 

 Santar e Moreira  

 Senhorim  

 Vilar Seco 

 

 

2.2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-CULTURAL  
 De fundação recente, o concelho de Nelas foi criado por Decreto de 09 de novembro de 1852, passando 

a integrar as terras dos antigos concelhos do Folhadal, Aguieira, Canas de Senhorim e Senhorim.  

 Trata-se de um concelho rico em património arqueológico e arquitetónico, o que se pode atestar e 

apreciar através de visitas a monumentos megalíticos, sepulturas antropomórficas, lagaretas e vestígios de 

vias romanas. 

 Em várias localidades do concelho, principalmente em Santar, predominam os solares dos séculos XVII e 

XVIII.  

 O concelho é rico em festas e romarias, destacando-se o Carnaval e as marchas populares. 

 2.3. ENQUADRAMENTO DEMOGRÁFICO  
 Segundo os dados dos censos de 2011, o concelho possui uma população residente de 14.037 

habitantes. Da população residente, 47,57% são homens e 52,43% são mulheres. 

Quadro 1: Evolução da população do concelho de Nelas entre 1960 e 2011 

1960 1970 1981 1991 2001 2011 

16504 14060 15069 14618 14283 14037 

     Fonte: www.ine.pt.   

 

 

                                                           
1
 Após a reorganização administrativa de 2013, as freguesias de Santar e Moreira foram agrupadas, bem como as de 

Carvalhal Redondo e Agueira, contando o concelho atualmente com sete freguesias.  
 

Doc. 2 – Freguesias do Concelho de Nelas 

Figura 2: Freguesias do concelho de Nelas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.ine.pt/
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Quadro 2: População residente, n.º de famílias, de alojamentos e edifícios no concelho de Nelas, em 07.12.2011 

 
Zona geográfica 

População 
residente Famílias Alojamentos Edifícios 

H M 

Nelas 2264 2 438 1791 2831 1799 

Santar 496 546 405 702 670 

Senhorim 514 642 458 837 836 

Vilar Seco 371 374 317 514 507 

Moreira 274 321 229 458 457 

Carvalhal Redondo 468 506 384 642 642 

Canas de Senhorim 1681 1828 1331 2029 1728 

Aguieira 259 299 229 356 355 

Lapa do Lobo 350 406 283 409 404 

Total 6677 7360 5427 8778 7398 
          Fonte: www.ine.pt  

Sendo os dados oficiais os dos censos de 2011, pode-se acrescentar alguma informação mais recente, 

que se apresenta nos quadros seguintes:   

Quadro 3: População residente segundo grupos etários e sexo, em 31.12.2014 

 Faixa etária 
0-14 

Faixa etária 
15-24 

Faixa etária 
25-64 

Faixa etária 
65 e mais 

Faixa etária 
75 e mais 

Total 

HM 1777 1301 7088 3397 1820 13563 

H 945 665 3366 1420 717 6396 

M 832 636 3722 1977 1103 7167 
Fonte: INE, I.P. – Anuário Estatístico da Região Centro 2014 

Quadro 4: População estrangeira com estatuto de residente segundo as principais nacionalidades, em 2014 

Brasil Ucrânia Roménia Angola 
Reino 
Unido 

China 
São Tomé e 

Príncipe 
Total 

22 15 4 1 7 15 2 109 
      Fonte: INE, I.P. – Anuário Estatístico da Região Centro 2014 

2.4. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E SOCIAL 
 A população ativa no setor primário tem vindo a diminuir nas últimas décadas e tem, na sua maioria, 

mais de 55 anos e baixo grau de escolaridade. É na indústria, no comércio e nos serviços que a maior parte 

da população ativa se concentra.   

 Com o aumento da instalação de indústrias no concelho, a taxa de desemprego tem vindo a diminuir. A 

procura ainda é, porém, superior à oferta, como se pode verificar nos quadros que se seguem.  

Quadro 5: Desemprego registado no concelho, segundo o género, o tempo de inscrição e a situação face à procura 
de emprego (situação no fim do mês de março de 2016) 

Concelho 
Género Tempo de Inscrição 

Situação face à procura 
de emprego 

TOTAL 
Homens Mulheres < 1 ano 1 ano e + 

1.º 
emprego 

Novo 
emprego 

NELAS 248 280 271 257 97 431 528 
Fonte: SIE 
 
 
 
 

http://www.ine.pt/
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Quadro 6: Desemprego registado no concelho, segundo o grupo etário (situação no fim do mês de março de 2016) 
 

Concelho 

Grupo Etário  

TOTAL < 25 Anos 25 - 34 Anos 35 - 54 Anos 55 Anos e + 

NELAS 72 89 207 160 528 
Fonte: SIE 

 

A taxa de desemprego é mais elevada nas mulheres do que nos homens e aumenta a partir dos 35 anos. 

Os desempregados possuem, por vezes, níveis de instrução baixos, o que dificulta a sua inserção no 

mercado de trabalho. 

 No concelho, regista-se ainda um elevado número de pensionistas, de pessoas com trabalho precário e 

famílias a viverem do rendimento social de inserção. 

 Os setores das madeiras, de mobiliário, indústria têxtil, indústria de máquinas/equipamentos, 

componentes automóveis, hotelaria, restauração, comércio, utilizam a maior parte da mão-de-obra a nível 

concelhio. A área da construção também empregava muita gente, situação que se alterou mais 

recentemente, contribuindo para o aumento desemprego. 

      As maiores indústrias do concelho distribuem-se por três zonas industriais (vd. mapa que a seguir se 

apresenta): 

  

 

 Zona Industrial 1 

 Zona Industrial 2   

 Zona Industrial 3 

 

 

O concelho de Nelas pertence à região demarcada do queijo Serra da Estrela e é o centro da região 

demarcada do vinho do Dão. É aqui que está sedeado o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão.  

Outro produto de referência na região é o azeite. 

 As propriedades terapêuticas das águas das termas das Caldas da Felgueira, já conhecidas dos romanos 

(que lhes chamaram acquae calidae), atraem bastantes turistas à região. 

2.5. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 
 O Agrupamento de Escolas de Nelas tem colaborado em várias iniciativas, através de protocolos, 

parcerias e/ou participações pontuais e desenvolvido um bom relacionamento com as várias 

instituições/empresas do concelho, nomeadamente: 

 - Câmara Municipal de Nelas; 

- Instituições bancárias; 

- Casas comerciais; 

Figura 3: Zonas industriais do concelho de Nelas 

http://www.cm-nelas.pt/index.php/autarquia/juntas-de-freguesia/90-concelho-em-desenvolvimento/225-zona-industrial-1
http://www.cm-nelas.pt/index.php/autarquia/juntas-de-freguesia/117-concelho-em-desenvolvimento/terrenos-disponiveis/226-zona-industrial-2
http://www.cm-nelas.pt/index.php/autarquia/juntas-de-freguesia/90-concelho-em-desenvolvimento/227-zona-industrial-3
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- Empresas da região; 

- Unidade de Cuidados à Comunidade (Centro de Saúde); 

- Associações recreativas, culturais e desportivas; 

- Biblioteca Municipal; 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas; 

- Bombeiros Voluntários de Nelas; 

- Juntas de Freguesia; 

- Cruz Vermelha de Santar; 

- Santa Casa da Misericórdia de Santar; 

- Centro de Recursos para a inclusão da APPACDM – Viseu; 

- 5 sentidos – Espaço de reabilitação e intervenção psicoeducacional – Mangualde; 

- Fundação Lapa do Lobo. 

2.6. INFRAESTRUTURAS DO CONCELHO / RECURSOS E RESPOSTAS DO CONCELHO DE NELAS NA 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO AGRUPAMENTO 
 

Existem no concelho equipamentos desportivos (pavilhões polidesportivos, piscinas municipais, campos 

de jogos); escola de equitação – Santar; equipamentos culturais (bibliotecas, cineteatro, galeria municipal, 

espaço internet); parques infantis; Parque Ecológico Quinta da Cerca; estações de CTT; igrejas /capelas; 

farmácias; jornais locais; Quartéis de Bombeiros Voluntários; Postos da Guarda Nacional Republicana - 

Programa Escola Segura; Unidades de Cuidados à Comunidade (Centros de Saúde); Instituições Privadas de 

Solidariedade Social (IPSS); Balcão Único da CMN; Tribunal Judicial.  

Para além do parque escolar, a população tem acesso a serviços e apoios no âmbito da Ação Social, da 

Saúde, da Segurança e da Justiça, da ocupação dos tempos livres dos jovens em associações desportivas e 

culturais (Corpo Nacional de Escutas, Associação Desportiva ABC, Sport Lisboa e Nelas, Escolas de 

Música/Bandas Filarmónicas de Santar, de Carvalhal Redondo, de Nelas) e ainda a serviços de entidades 

privadas que desenvolvem atividades desportivas e artísticas no concelho.  

De salientar outras entidades, como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a Rede Social e o 

Núcleo Local de Inserção de Nelas, nas quais o Ministério da Educação está representado, bem como a 

Fundação Lapa do Lobo, cuja colaboração com as várias instituições do concelho tem sido fundamental. 
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2.7. ENQUADRAMENTO ESCOLAR 

Quadro 7: Estabelecimentos de educação /ensino no concelho de Nelas 

Educação Pré-Escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB 
Ensino Secundário 

Regular/Profissional 

Público Privado Público Privado Público Público Público 

12 4 7 1 2 3 2 

Fonte: Serviço educativo da CMN 

Quadro 8: População estudantil do concelho de Nelas 

Ano letivo 

Educação Pré-
Escolar 

1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB 
Ensino Secundário 

Regular 
Ensino Secundário 

Profissional 

Público Privado Público Privado Público Público Público Público 

2012-2013 252 166 554 31 300 447 218 120 

2013-2014 201 163 550 28 317 419 194 121 

2014-2015 182 ----- 515 ------ 301 469 195 107 

2015-2016 153 164 495 ------- 294 413 293 138 
Fonte (2012-2013): INE,I.P. / Anuário Estatístico da Região Centro 
            (Restantes anos): Serviço educativo da CMN e Serviços administrativos dos Agrupamentos. 

3. RECURSOS HUMANOS (2015/2016) 

Quadro 9: Pessoal docente do quadro de Agrupamento 

Departamento 
Grupos 

disciplinares 
Pré- 

escolar 
1.º 
CEB 

EBFA ESN 
Art.º 

79 
IACL Destacados Total docentes 

Educação 
Pré-escolar 

100 7    3  2 12 12 

1.º CEB 
110  22

2
     1 23 

24 
120: Inglês  1      1 

Línguas 

220: Português e 
Inglês 

  2     2 
 
 
 

18 
 

300: Português   2
3
 7

3
    9 

320: Francês    2    2 

330: Inglês   1 4
3
    5 

350: Espanhol        0 

Ciências Sociais 
e Humanas 

200: Português e 
Estudos Sociais 

  2    1 3 

 
13 

 

290: EMRC   1     1 

400: História   1 3    4 

410: Filosofia    1    1 

420: Geografia   1 2    3 

430: Economia    1    1 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

230: Matemática 
e Ciências 
Naturais 

  5     5 
 
 
 
 

19 
 

500: Matemática   2 4
3
    6 

510: Física e 
Química 

  1 2    3 

520: Biologia e 
Geologia 

  1 2    3 

540: Eletrotecnia    1    1 

                                                           
2
 Inclui 17 professores titulares + adjunta da direção; Coordenador de Estabelecimento/Departamento; professor 

bibliotecário; professora de apoio; representante do ME na CPCJ. 
3
 Inclui diretora, subdiretor e adjuntos. 
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550: Informática   1     1 

Expressões 

240: EVT   4
2
     4 

 
20 

 

250: Educação 
Musical 

  1     1 

260: Educação 
Física 

  2     2 

530: ET    1    1 

600: Artes Visuais   1 2    3 

620 – Educação 
Física 

  1 3    4 

910 – Educação 
Especial 

  3 2    5 

Formadores        0 0 

TOTAL 7 22 32 37 1 3 4 106 106 

Fonte: SA do AENelas 

Quadro 10: Pessoal não docente em funções no Agrupamento, em 1.10.2015 

 
Escola 

N.º de 
alunos 

N.º de 
turmas 

Contrato de trabalho por 
tempo indeterminado 

em funções públicas no 
AENELAS 

Autarquia  
Outras 

situações 
[CEI] 

Total  
(AENELAS + 

CMN) 

J/I Nelas- Centro Escolar 44 2 2 3 1 5 

J/I Folhadal 17 1 1 1 1 2 

J/I Carvalhal Redondo 11 1 0 2 1 2 

J/I Santar 16 1 1 2 --- 3 

J/I Senhorim 6 1 1 0 2 1 

J/I Vilar Seco 14 1 0 2 1 2 

 108 7 5 10  15 

EB 1 Nelas - Centro Escolar 204 11 5 0 4 5 

EB1 Carvalhal Redondo 28 2 1 0 1 1 

EB1 Santar 35 2 1 0 1 1 

EB1 de Vilar Seco 28 2 0 0 2 0 

 295 17 7 0  7 

EB  Dr. Fortunato de 
Almeida 

306 17 12
 

-- -- 12 

ES Nelas 359 18 15
 

-- -- 15 

 689 35 27 -- -- 27 

Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO) 

-- -- 1 -- -- 1 

SA + SASE 
 

-- -- 11 -- -- 11 

Refeitórios 
 

-- -- 3 -- -- 3 

 -- -- 15 -- -- 15 

 
Total 

 
1121 59 54 10 15 64 

Fonte: SA do AENelas 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

4.1. COMPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento é constituído por cinco jardins-de-infância (após o encerramento do JI de Moreira 

em 2014/15), três escolas do 1.º Ciclo, pela Escola Básica de Nelas/Centro Escolar, pela Escola Básica Dr. 

Fortunato de Almeida e pela Escola Secundária de Nelas, onde se encontra a sede do Agrupamento. 

4.1.1. JARDINS-DE-INFÂNCIA 

A globalidade dos jardins-de-infância do Agrupamento funciona em edifício próprio, sendo alguns 

construídos de raiz e outros resultantes de recuperações de antigas escolas. Do Agrupamento fazem parte 

os jardins-de-infância de Carvalhal Redondo, Folhadal, Santar, Senhorim e Vilar Seco, além de 4 salas do 

Centro Escolar. O JI de Moreira não se encontra em funcionamento desde 2014/15, devido ao número 

reduzido de crianças para o frequentar.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. ESCOLAS DO 1.º CICLO 

Em termos arquitetónicos, estes edifícios escolares, situados em Carvalhal Redondo, Santar e Vilar 

Seco, são do tipo “Plano dos Centenários”, com um ou dois pisos. Possuem aquecimento central a lenha e 

um recinto exterior murado e gradeado, com algumas zonas verdes. Além das salas de aula, existem 

refeitórios improvisados em salas desocupadas. Em geral, não possuem um espaço exterior coberto e, 

quando existe, é insuficiente. 

 

 

 

JI Carvalhal Redondo JI Folhadal JI Santar 

JI Folhadal 

JI Senhorim 

JI Folhadal 

JI Vilar Seco 

JI Folhadal 

JI Moreira 

JI Folhadal 



________________________________________________________________________________________________ 

 | [Aprovado na reunião de Conselho Geral de ??????.2016] 

 

17 PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS 

 Escola do 1.º CEB de Carvalhal Redondo                     Escola do 1.º CEB de Santar                              Escola do 1.º CEB de Vilar Seco 

 

 

 

4.1.3. ESCOLA BÁSICA DE NELAS/CENTRO ESCOLAR DE NELAS 

A Escola Básica de Nelas, conhecida por Centro Escolar de Nelas, inaugurada em setembro de 2011, é 

um edifício moderno com 15 salas de aula/laboratórios/salas de apoio para as turmas do 1.º ciclo, 4 salas 

de educação pré-escolar, biblioteca e gabinete de trabalho, ginásio, balneários, refeitório, instalações 

desportivas descobertas, recreio e parque infantil com espaços equipados. As salas de aulas do 1.º ciclo 

estão equipadas com quadros interativos e bancadas de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. ESCOLA BÁSICA DR. FORTUNATO DE ALMEIDA  
Inaugurado em 19 de setembro de 1996, é um edifício constituído por dois pisos e duas alas, com 

dezassete salas de aula (duas salas equipadas para as aulas de Educação Musical, três laboratórios de 

Ciências Naturais e Físico-Química, quatro de Educação Visual e Tecnológica, uma de Informática e uma 

Multimédia) e espaços específicos para o funcionamento de outros serviços: Administrativos, 

Papelaria/ASE, Biblioteca, Reprografia, Bar de professores e de alunos, refeitório, gabinete do Coordenador 

de Estabelecimento, sala de Professores, sala dos Diretores de Turma, sala de Apoio Educativo e algumas 

salas de apoio a Departamentos Curriculares. O recinto é todo vedado por um gradeamento de ferro, tem 

algumas zonas verdes e um campo de jogos. A Escola está equipada com aquecimento central e possui os 

equipamentos mínimos para o funcionamento das disciplinas e serviços que presta. 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 | [Aprovado na reunião de Conselho Geral de ??????.2016] 

 

18 PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS 

 

4.1.5. ESCOLA SECUNDÁRIA DE NELAS – ESCOLA SEDE 

           Concluída a sua construção em 1984, a Escola ocupa um terreno de 28.000 m2, entre a Estrada 

Nacional n.º 231, a linha ferroviária da Beira Alta e a estrada municipal Nelas-Folhadal. 

           O terreno é desnivelado pelo que a solução de construção foi a de implantar os edifícios em terraços. 

Assim, no primeiro nível fica situado o bloco administrativo e de serviços (refeitório, bufete, SASE, 

papelaria) e o salão polivalente; num segundo nível fica situado o bloco de aulas e o bloco das áreas 

tecnológicas. No nível seguinte, situa-se o pavilhão gimnodesportivo; depois, o campo de jogos, e, 

finalmente, depois de um declive acentuado, uma zona arborizada. A ligação entre as zonas administrativa 

e de aulas foi facilitada através da implantação da cobertura nos corredores de acesso, embora ainda não 

se estenda ao pavilhão gimnodesportivo e ao espaço entre o salão polivalente e o bufete dos alunos. 

 A nível das instalações, a escola tem vindo a ser alvo de algumas intervenções pontuais, nomeadamente 

de instalações elétricas, substituição de telhados nas salas de Educação Tecnológica e Eletricidade. As 

maiores carências, a nível de instalações, prendem-se com as condições de fraca permeabilidade dos 

telhados. Todos os edifícios necessitam de uma pintura interior e exterior, sendo ainda necessárias 

melhorias a nível de instalações sanitárias, refeitório, … 

 A Escola possui os equipamentos mínimos para o funcionamento das disciplinas e dos serviços que 

presta. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Distribuição dos alunos por ano e ciclo  
 

Quadro 11: Distribuição dos alunos por ano e ciclo (início do ano letivo) 

 Pré-escolar e 1.º CEB: 

Ano Letivo 
Pré-escolar 

1.º CEB 

1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

3 anos 4 anos 
5/6 

anos 

N.º 
grupos 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

2012/2013 49 60 62 10 80 6
4
 105 7

4
 109 7

4
 91 7

4
 

2013/2014 41 44 64 10 80 6
4
 98 6

4
 92 6

4
 105 7

4
 

2014/2015 130 8 74 5
4
 89 6

4
 87 6

4
 88 6

4
 

2015/2016 114 7 61 5
4
 91 6

4
 80 6

4
 84 6

4
 

Total de alunos 
em 2015/16 

114 316 

 

                                                           
4
 Três turmas são mistas. 
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 2.º CEB: 

Ano Letivo 

2.º CEB 

5.º Ano 6.º Ano 
N.º 

alunos 
N.º 

turmas 
N.º 

alunos 
N.º 

turmas 

2012/2013 98 5 89 5 

2013/2014 94 5 103 5 

2014/2015 101 5 87 5 

2015/2016 85 5 96 5 

Total de alunos 
em 2015/16 

181 

 
 3.º CEB: 
 

Ano Letivo 

3.º CEB 

Regular CEF CV EFA (noturno) 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano Tipos 2 e 3 1 ou 2 anos B3-1.º ano B3-2.º ano 
N.º 

alunos 
N.º 

turmas 
N.º 

alunos 
N.º 

turmas 
N.º 

alunos 
N.º 

turmas 
N.º 

alunos 
N.º 

turmas 
Nº 

alunos 
N.º 

turmas 
Nº 

alunos 
N.º 

turmas 
N.º 

alunos 
N.º 

turmas 

2012/2013 121 6 73 4 93 5 ---- ----- ---- ----- .---- ----- ----- ------ 

2013/2014 81 4 114 5 73 4 ----- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ 

2014/2015 87 4 76 4 90 5 ------ ------- 46 2 ----- ----- ----- ------ 

2015/2016 91 5 80 4 93 4 ------ ------ 25 1 ----- ----- ----- ----- 

Total de alunos 
em 2015/16 

289 0 

 

 Ensino Secundário: 

 

Ano Letivo 

Ensino Secundário 

Regular - Científico-Humanísticos Profissional EFA (noturno) 

10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 1.º Ano 2.º Ano 3.º ano TA-1.º ano TA-2.º ano 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

N.º 
alunos 

N.º 
turmas 

2012/2013 44 3 37 2 52 3 24 1 20 2 22 2 -- -- -- -- 

2013/2014 58 2 42 2 27 2 24 1 13 1 15 1 -- -- -- -- 

2014/2015 34 2 55 2 36 2 29 1 16 1 10 1 -- -- -- -- 

2015/2016 70 3 36 2 52 2 47 2 22 1 15 1 -- -- -- -- 

Total de alunos 
em 2015/16 242 ------ 

Nota: Não são contabilizados os alunos em situação de “Transferido”. 

Fonte: MISI 
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4.3. Ação Social Escolar – auxílios económicos 
 

Quadro 12: Ação Social Escolar – auxílios económicos
5
 

 N.º de alunos a bonificar 

 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Ensino Secundário 

Total Ano 
letivo 

Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B 

2012/13 51 75 37 38 53 60 19 32 365 

2013/14 54 62 34 35 70 58 16 21 350 

2014/15 54 60 37 34 76 56 20 25 362 

2015/16 
61 53 29 35 59 41 17 30 

325 
36% 35% 37,8% 29,7% 

Fonte: SA do AENelas 
Quadro 13: N.º de alunos a bonificar: CV e Cursos Profissionais  

 N.º de alunos a bonificar – CV e Cursos Profissionais 

3.º CEB E. Secundário 
Total 

 Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B 
2012/13 --- --- 11 16 27 

2013/14 --- --- 14 13 27 

2014/15 
2015/16 

--- 
12 

--- 
2 

28 24 66 

TOTAL 
2015/16 

14 52  66 

 56% 62%  

              Fonte: SA do AENelas 

Quadro 14: Alunos com bolsa de mérito atribuída  

 N.º de alunos com bolsa de mérito atribuída 
Total 

ANO letivo 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 
2012/13 3 3 1 7 
2013/14 2 1 5 8 
2014/15 1 4 4 9 
2015/16 1 1 5 7 

            Fonte: SA do AENelas 
 
 

 

4.4. Quadro de excelência do Agrupamento 
 

Quadro 15: Quadro de excelência do AENelas
6
 

 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Ensino Secundário 

Total  
4.º ano 5.º Ano 

6.º 
Ano 

7.º 
Ano 

8.º 
Ano 

9.º 
Ano 

10.º 
Ano 

11.º 
Ano 

12.º 
Ano 

2012/13 13 12 8 9 3 12 5 2 2 66 

2013/14 21 10 18 8 7 2 8 3 2 79 

2014/15 11 16 9 9 8 13 4 9 6 85 

 
2015/16 

14 
12 17 11 11 9 6 4 10 

94 
29 31 20 

16% 16% 12% 12,6% 10% 

Fonte: SA do AENelas 
 

                                                           
5
 Não se incluíram os CEF´s e Profissionais, Educação Pré-escolar, Cursos EFA. 

6
 A percentagem, por ciclo, tem por referência o número de alunos do respetivo ciclo, sendo que a percentagem total 

tem por referência o número total de alunos, excluindo as crianças de educação pré-escolar. 
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5. PRINCIPAIS OFERTAS E VALÊNCIAS DO AGRUPAMENTO  

Quadro 16: Principais ofertas e valências do Agrupamento (2013-2016) 

1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Ensino Secundário 

 ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR (AEC’S): 

- Inglês 
-Atividade física e 
desportiva 
- Atividade Lúdico-
expressiva 
- Ensino da Música 
 
 

 ENSINO ARTÍSTICO: 

Ensino articulado: 
Curso Básico de Música 
 
 
 
 
 

 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: 

- Inglês 
- Francês 
- Espanhol 
 
 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: 

 CURSOS VOCACIONAIS: 

- Informática e design, Artes e ofícios, 
comércio e turismo (2 anos)  
- Agricultura sustentável, Artes e 
tecnologias, Socorrismo (1 ano) 

 CURSOS CIENTÍFICOS: 

- Ciências e Tecnologias 
- Línguas e Humanidades 
 
 CURSOS PROFISSIONAIS: 

- Técnico de Mecatrónica 
- Técnico de Design Gráfico 
- Técnico de Restaurante-Bar 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO E COMPLEMENTO CURRICULAR 

Clube de Teatro; Clube de Matemática; Clube de Música; Clube de Ciência; Clube de Robótica; Clube de Artes;  
Desporto Escolar…. 

PROJETOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Educação para a Saúde, Parlamento dos Jovens, Ecoescolas, Apps for good… 
Plataforma Moodle; Portal do Agrupamento; Quadros interativos; … 

INICIATIVA, CRIATIVIDADE, EXPRESSÃO ARTÍSTICA, EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

Concursos, comemorações, visitas de estudo, palestras, … 

PROMOÇÃO DA LEITURA E DA LITERACIA DIGITAL 

Rede de Bibliotecas Escolares; Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares; Plano Nacional de Leitura; Projeto aLeR+; Prémio de Mérito da 
RBE (2013/14); Clube de leitores; Leituras a Par; Leituras em linha; …. 

INCLUSÃO 

Necessidades Educativas Especiais, etnia cigana…. 
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6. PERCEÇÃO DA COMUNIDADE E EXPETATIVAS EM RELAÇÃO À ESCOLA – WORLD CAFÉ 

 QUESTÃO 1:  

 “Nos últimos cem anos a escola mudou pouco enquanto a população escolar, o meio social e cultural 

envolvente e os desafios que a sociedade coloca à escola mudaram muito.” 

Que desafios se colocam atualmente a este Agrupamento para que o mesmo se torne uma escola de 

referência? 

      Relativamente à questão em epígrafe, os participantes referiram que as contínuas transformações 

tecnológicas e económicas que as sociedades modernas colocam sejam também acompanhadas pelo 

próprio sistema educativo, para que seja possível uma harmonia e equidade sociais, institucionais, e 

empresariais. Nesse sentido, consideraram os presentes que as escolas apostem em cursos profissionais, 

estabelecendo, por via deles, parcerias e protocolos com empresas do tecido empresarial local que possam, 

numa perspetiva empreendedora, vir a criar projetos dotados de criatividade que deem resposta às 

necessidades da sociedade local, com o apoio e envolvência de toda a comunidade escolar. Devido às suas 

especificidades, os cursos profissionais podem responder de modo adequado ao que o mercado de 

trabalho procura, potenciando a empregabilidade mais imediata ou expectável a curto prazo.  

 Os cursos profissionais que a escola propõe devem responder não só as expectativas dos alunos mas 

também às necessidades do mercado de trabalho local e essa articulação deverá ser cada vez mais 

estimulada. Os elementos participantes consideraram que deverá haver uma aposta forte no marketing, 

divulgando os referidos cursos através de várias iniciativas que os possam promover: feira de cursos, visitas 

de estudo às empresas da região, ações de sensibilização para encarregados de educação e educandos, 

iniciativas Open Day ou convidando encarregados de educação para virem à escola falar das suas atividades 

profissionais. Os participantes concluíram que deverá haver articulação com as IPPS, já que, na atualidade, 

há necessidades de formação nas áreas de geriatria e termalismo que podem e devem ser exploradas.  

Consideram os participantes que a visão de educação precisa de mudar e que as mudanças devem ser 

negociadas entre os diferentes agentes educativos, cabendo à escola o papel de as tornar mais visíveis e 

reais, aproximando, deste modo, as famílias, tornando-as mais envolvidas, próximas e conscientes da sua 

importância. 

Ainda no que concerne os cursos profissionais, entenderam os participantes que o Agrupamento deve 

implementar um plano alicerçado num conjunto de ações orientadas para a qualidade da aprendizagem e 

para a melhoria dos resultados escolares, para a redução das taxas de abandono e a indisciplina dos alunos, 

com particular enfoque na orientação para a inserção na vida ativa e no fomento de projetos individuais de 

vida. 

 Em estreita correlação com a caracterização do contexto socioeducativo, o Agrupamento deve tentar 

identificar onde é que a escola “encalha” ou o que “encalha” a escola. O Agrupamento deve, ainda, divulgar 

indicadores que revelem a excelência da escola em todas as vertentes – académica, humanista e social. Os 
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participantes entenderam, também, que se podiam favorecer programas de intercâmbio com outras 

escolas no país e no estrangeiro no sentido de alargar horizontes educativos, formativos e culturais.  

Para além dos estágios e práticas em contexto laboral, concluiu-se que as práticas pedagógicas têm que 

ser adaptadas às características dos alunos que escolhem cursos profissionais. Entenderam os participantes 

que os professores do ensino regular sentem alguma dificuldade na organização, métodos e tempo de 

ensino que são substancialmente diferentes.  

Ainda no âmbito da questão formulada, entenderam os presentes que o Agrupamento deverá investir 

mais capital humano na dinamização dos valores dos alunos, uma vez que a escola pode ser decisiva ao 

nível da promoção da autonomia, do espírito crítico e da cooperação. Acreditam os participantes que 

escola transformadora não pode cumprir apenas programas, deverá cultivar boas relações e empatias, 

apostar no empreendedorismo humano e constituir uma espécie de charneira ao capitalizar a comunidade, 

criando sinergias que possam permitir à escola ter uma visão estratégica mais consentânea com a realidade 

envolvente. 

 

 QUESTÃO 2:  

 “As escolas portuguesas ainda não fizeram a transição do ensino do século XX para o século XXI”. - Andreas 

Schleicher – OCDE – “Expresso” 

Que potencialidades existem na comunidade local que possam contribuir para uma escola de referência? 

 

Os participantes identificaram algumas questões muito relevantes que podem potenciar a qualidade do 

ensino, da aprendizagem e da formação dos jovens que frequentam o Agrupamento. Uma das questões 

consensuais prendeu-se com formação em línguas, particularmente, da língua inglesa. Os empresários 

frisaram que é indispensável que os alunos que entram no mundo do trabalho dominem com proficiência o 

Inglês. No sentido de estimular o ensino da língua inglesa, sugeriu-se que a escola pudesse oferecer 

ateliês/clubes ou outras modalidades fundamentalmente para desenvolvimento da oralidade. 

   Uma outra questão pertinente levantada pelos participantes relaciona-se com o estigma relativamente 

aos cursos profissionais, uma vez que os alunos, encarregados de educação, e até a restante comunidade 

educativa, não consideram o ensino profissional como curso mas como um “recurso” para os alunos que 

experienciam insucesso escolar no seu percurso educativo regular. Entendem os participantes que deve ser 

dado o devido valor aos cursos profissionais que estão muito conotados com um certo facilitismo, o que 

pressupõe, de certo modo, que os professores e a Escola sejam exigentes; neste contexto, entenda-se 

exigência com o significado de profissionalismo. Com efeito, este tipo de cursos está associado ao 

facilitismo. 

 Os participantes entenderam, ainda, que a Escola deverá promover mais contacto com outras vivências 

no estrangeiro através de programas ou projetos que possam fomentar intercâmbios e interações culturais 

e educativas.  
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Ainda no âmbito dos cursos profissionais, os participantes referiram que a escola deveria apostar em 

cursos nas áreas do Termalismo e do Enoturismo, uma vez que escasseiam profissionais qualificados nestas 

áreas. Neste contexto, foi ainda mencionado que os cursos profissionais precisam de formação dada pelos 

profissionais do ramo e não só por professores do ensino regular. Segundo os empresários, os cursos 

profissionais deveriam ter profissionais ativos que se deslocassem às escolas para habilitar os jovens com 

os conhecimentos e competências essenciais para singrarem no mundo profissional. Entendeu-se que tal 

prática poderia conferir uma vertente profissional mais proveitosa e contribuir para dignificar os cursos 

profissionais. Ainda com o intuito de valorizar os cursos profissionais e o percurso formativo dos alunos que 

os frequentam, entenderam os participantes que seria interessante levar os alunos às empresas/indústrias 

que são importantes na região, sendo que estes deveriam ter um contacto prévio com as diferentes áreas 

dos cursos profissionais muito antes de serem colocados em estágio. 

- Necessidade em dominar uma/duas línguas de forma a poderem comunicar. 

Esta questão vai ao encontro da primeira, sendo o elenco da mesa que abordou esta questão das línguas 

mais ambiciosa: considerou que seria bom dominar não uma mas duas línguas.  

 Os participantes reiteraram a importância da aprendizagem de línguas estrangeiras que devem ser 

valorizadas, uma vez que se constituem ferramentas muito importantes e úteis no mundo académico e 

laboral. Os participantes destacaram a relevância de um bom domínio, sobretudo, da língua inglesa. Ainda 

no âmbito das disciplinas, enfatizou-se a importância da Educação Física e da Música como complementos 

muito úteis à manutenção de um bom equilíbrio entre saúde física, mental e emocional.  

 O grupo de participantes sublinhou que a Escola deve ser charneira, e, para ser uma referência, deve 

socorrer-se dos melhores profissionais nas diferentes áreas, aproveitando o potencial e riqueza humana. 

Foi, ainda, realçado que a Escola deve continuar a ir ao encontro da comunidade que serve numa atitude de 

partilha e foi realçado que quando as forças vivas da comunidade são chamadas à Escola e lhes é explicada 

a utilidade e/ou pertinência da sua presença, a comunidade comparece e participa com agrado. Os 

participantes destacaram este exemplo do World Café como um belíssimo exemplo de oportunidade de 

reflexão, debate e partilha.  

Este pressuposto reitera o princípio da participação alargada, vinculada e holística de todos os agentes 

educativos da comunidade educativa, favorecendo e dinamizando práticas colaborativas.  

 QUESTÃO 3:  

Se reconhecemos que a escolaridade é um fator essencial para o desempenho social, político e profissional 

na vida contemporânea, não podemos ignorar os problemas que afligem as comunidades educativas. 

 

Que práticas gostaria de ver melhoradas nas Escolas deste Agrupamento? 

A partir da questão três, centrada no reconhecimento de que a escolaridade é um fator essencial para o 

desempenho social, político e profissional na vida contemporânea, não podemos ignorar os problemas que 
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afligem as comunidades educativas e perguntarmo-nos que práticas serão de melhorar nas Escolas deste 

Agrupamento. 

 Na generalidade, do debate se infere que a escola deve continuar a abrir o seu espaço e as suas práticas 

à comunidade, sendo que essa abertura se centra em dimensões distintas mas correlacionadas, em 

dialéticas que confluirão para uma maior clareza de princípios, sensibilidades e participações focadas no 

mesmo objetivo, consubstanciado no sucesso, não só escolar, mas essencialmente educativo/ formativo 

dos nossos alunos. Apela-se à participação quadripartida – escola, alunos, famílias, comunidade (falamos 

de parceiros como outras escolas, empresas, instituições culturais e de serviços, …). A força motriz estará, 

naturalmente, na rentabilização dos recursos humanos, que deverão partilhar e unir esforços com vista a 

uma renovada gramática com a escola como centro nevrálgico de uma comunidade voluntariamente 

implicada. 

 Há unanimidade na defesa absoluta da disciplina e do respeito do aluno para com a autoridade, seja na 

família, na escola e nas instituições onde o aluno, futuro adulto, participa na sua formação como indivíduo 

e cidadão, parte de um todo que é a sociedade. Esse deverá constituir o paradigma e a premissa que 

facilitará, então, práticas de aprendizagem, dentro e fora do espaço escolar. Estas assentarão não apenas 

no cumprimento das planificações curriculares, que decorrem das políticas educativas vigentes, no espaço 

circunscrito à escola, mas na saída para o contacto e descoberta frequentes com o meio ambiente – 

conhecer e conviver com a Natureza, com as dinâmicas culturais, os serviços sociais, associativos e 

empresariais, …; também, em sentido inverso, deverão ser concertadas estratégias para levar o exterior ao 

interior da escola, nomeadamente as famílias, as instituições e empresas, para o acompanhamento e 

participação na vida escolar – em atividades do PAA, nos intervalos (a família poderá ter oportunidade de 

melhor perceber o aluno em meio escolar). 

 Partindo da premissa defendida por todos de que os bons comportamentos do aluno na escola e na 

comunidade devem ter como base formativa a família, propõe-se a criação de pequenos grupos de debate, 

implicando os pais, com e sem a presença dos seus educandos. 

 A escola, debatendo-se, hoje em dia, com os problemas e as múltiplas dificuldades que um generoso 

número de alunos enfrenta, deve procurar, na medida do possível e com a ajuda dos representantes e a 

Associação de Pais, recrutar mais um técnico especializado na área da Psicologia. 

 Nestas práticas, generalizadas aos diversos níveis de ensino, é importante destacar o papel dos cursos 

profissionais, tidos socialmente (embora erradamente) como percursos escolares para alunos com 

dificuldades e/ou com mau comportamento. Decorre dos debates desenvolvidos a necessidade de 

mudança deste paradigma. É essencial que os alunos e as famílias compreendam os princípios, os processos 

e os objetivos que subjazem à criação do curso profissional, como mais-valia e, por isso, constituir-se como 

referência positiva da instituição escolar na comunidade. Como complemento desta boa imagem que se 

pretende do percurso escolar profissionalizante, sugere-se a exigência de comportamentos positivos – na 

linguagem utilizada (utilização de linguagem cortês), no vestuário (tanto na escola como no estágio 
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profissionalizante, o aluno deve apresentar-se com bom aspeto para não cair na vulgaridade ou apresentar 

uma atitude de descompromisso), no interesse pelo ensino ministrado ou pela prática que está a 

desenvolver. Igualmente será de trazer à instituição escolar os testemunhos de sucesso de ex-alunos do 

ensino profissional. 

 Ainda na ideia de que a formação académica e profissional não podem estar desligadas dos valores 

morais, uma vez ser unânime a opinião de que os tecidos sociais do futuro se preparam ao longo da 

infância e da juventude, com o enfoque no respeito e na solidariedade, sugerindo-se a prática do 

voluntariado a partir da escola, no exterior – bombeiros, lares, … 

 Projetos como o PIC são uma referência positiva no Agrupamento, mas podem criar a ideia de uma 

oferta escolar dirigida a um “nicho” de alunos especialmente bem-sucedidos na sua vida escolar, pelo que 

se sugere a criação de projetos análogos que impliquem o envolvimento de alunos que entram na vida 

escolar em igualdade de oportunidades, como os normativos legais preceituam, mas em desigualdade de 

condições intelectuais e/ou familiares, sociais, económicas. 

          Outros projetos, profissionalizantes ou não, poderão ser criados, no âmbito de áreas como a da 

fotografia, do cinema, …, trazendo à escola profissionais externos à mesma. 

 

 QUESTÃO 4:  

A cooperação escola/família é potenciadora do sucesso educativo. 

 

Que exemplos de boas práticas colaborativas deveriam ser implementadas neste Agrupamento?  

 

- Alguns dos elementos que estiveram presentes na mesa (sobretudo aqueles que estão/estiveram no 

papel de EE) entendem que deveria existir a possibilidade de qualquer EE chegar à fala com outros 

professores para além do DT, já que, em sua opinião, a mensagem, por vezes, “perde-se” ou “adultera-se” 

no percurso EE-DT-Professor e vice-versa. Esta sugestão surgiu em vários dos grupos que passaram pela 

mesa 4, tendo sido sugerido, por um desses grupos, que a realização de um World Café, no início do ano 

letivo, poderia ser uma oportunidade de favorecer/permitir o contacto entre os EE’s e os vários professores 

do Conselho de Turma. 

- Certos elementos consideraram que a legislação relativa aos alunos (nomeadamente o Estatuto do 

Aluno) é francamente desconhecida, quer de alunos quer de encarregados de educação. Por essa razão, foi 

proposto que se criassem oportunidades para que os próprios alunos fizessem pesquisa/estudo dessa 

mesma legislação e que se organizassem sessões durante as quais fossem os próprios alunos a divulgá-la 

aos seus EE’s, uma vez que, se for o aluno/educando a ter papel ativo, talvez os pais se sintam mais 

motivados para irem à escola. 

- Outra ideia proposta por vários grupos que passaram pela mesa foi a de que a comunicação entre a 

escola e a família deve privilegiar as novas tecnologias, dando-se preferência à comunicação via e-mail, 

informação online, sms ou mesmo usando apps criadas especificamente para esse efeito (essa app deveria 
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permitir um “prémio virtual” para os pais mais participativos). Quando se refere aqui a comunicação 

escola-família pretende aludir-se não só à comunicação relativa a assuntos de um aluno e/ou turma 

(comunicação DT-EE), mas também à comunicação das mais diversas atividades dirigidas à comunidade, já 

que frequentemente os alunos não as levam ao conhecimento dos EE’s. Estas formas de comunicação 

deveriam ser adotadas também entre representantes dos EE’s e outros EE’s da turma. 

- Houve ainda quem avançasse a sugestão de o próprio DT ou a Segurança Social (a pedido da escola) 

poderem deslocar-se ao domicílio daqueles EE’s que, apesar das repetidas convocatórias, não venham à 

escola. 

- Outra forma de aproximar a família da escola poderá passar também por criar o “Dia das Profissões”, 

vindo alguns EE’s até à escola para falarem das suas profissões em sessões dirigidas a grupos de alunos. 

- Criar mais oportunidades para que os EE’s venham à escola ver os seus educandos “em ação”, 

nomeadamente teatro, música, atividades desportivas, ciência (ex: laboratórios abertos), … 

- Realizar a “Festa das famílias” ou “Dia dos pais” (ex.: uma atividade do tipo “Jogos sem Fronteiras” 

envolvendo EE’s e educandos); 

- Criar clubes de pais (envolvendo, ou não, professores - exs: Clube de Origami; Clube Musical; Clube de 

bordados, …); 

- Desenvolver projetos para pais (por exemplo, uma escola de pais). 

 

 QUESTÃO 5:  

A escola não é um mundo social independente do resto do sistema em que se integra.  

 

Que soluções poderiam ser implementadas no Agrupamento que fossem facilitadoras de uma interação 

positiva entre a Escola e o mundo do trabalho/tecido empresarial? 

 

De acordo com alguns dos participantes, as grandes causas da separação entre a escola e o mundo real 

são a imaturidade dos jovens, a falta de uma orientação profissional adequada e de informação, bem como 

a inadequação dos cursos profissionais às necessidades do concelho. De modo a colmatar parte dos 

problemas mencionados, foi sugerido o seguinte:  

- a partir dos primeiros anos de escolaridade proporcionar aos alunos uma maior educação acerca das 

profissões;  

- os alunos do 9.º ano deviam visitar as empresas locais, de modo a conhecerem o tecido empresarial e a 

valorizarem as profissões dos pais;  

- em conjunto com os empresários da região, devia ser feito um levantamento relativamente às áreas 

mais necessitadas a nível do mercado de trabalho local, quer a curto quer a longo prazo, e preparar os 

alunos no âmbito dessas áreas (foi dado o exemplo da marcenaria cujos profissionais atuais se encontram 

numa faixa etária avançada).  
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- Foi também sugerido que a escola realizasse uma auscultação relativamente aos interesses dos alunos 

e lhes proporcionasse atividades extracurriculares na perspetiva de lhes criar uma visão mais global do 

mundo real (Exs.: foram apontadas áreas como a higiene e segurança no trabalho, a informática, a 

cidadania e os primeiros socorros). 

- As visitas de estudo a realizar deviam ser maioritariamente na região: às empresas e quintas, dando a 

conhecer o que faz cada um dos profissionais. Não seria difícil abordar determinados conteúdos nas 

próprias empresas (Ex.: dar uma aula de Química no laboratório de uma empresa). 

- A escola poderia solicitar a colaboração da Universidade Católica Portuguesa para traçar o perfil do 

aluno do AENelas (Ex.: quantos alunos almoçam em casa, quantos têm irmãos na escola, quantos se 

encontram inscritos em cada clube, …, para melhor se conhecer o tipo de aluno que a frequenta, e assim 

dar respostas mais adequadas às suas necessidades). 

- É sempre mais fácil para as empresas reagirem do que agirem: qualquer proposta de atividade deve 

partir da escola, e, certamente, haverá recetividade. Às empresas também lhes interessa vir à escola 

mostrar o mercado de trabalho e dar a conhecer as suas necessidades – uma abordagem de caráter prático, 

que tenha a ver, por exemplo, com a aplicabilidade dos conteúdos lecionados ou com o tipo de software 

utilizado. 

- O Agrupamento poderia criar prémios/incentivos para os melhores alunos de cada curso: estágio 

remunerado, por exemplo. Também poderia ser criado um órgão de caráter consultivo constituído também 

por pais e representantes das empresas e associações locais (“Conselho Geral Consultivo”) para criar ideias 

no início do ano, implementá-las ao longo do ano letivo e avaliá-las no final.  
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II. MISSÃO, VISÃO e VALORES 

Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. 

                                                                                                                                           Paulo Freire 

1. MISSÃO 

Num tempo de incertezas e permanentes mudanças, o nosso agrupamento assume como missão… 

… o  prestar de um serviço educativo que seja reconhecido, interna e externamente, como sendo 

de qualidade, na procura permanente de melhorar a qualidade das aprendizagens das crianças e jovens 

que frequentam as escolas do Agrupamento, assegurando uma real igualdade e equidade de 

oportunidades que permita formar cidadãos democráticos, críticos, solidários e capazes de conviver com 

e na diversidade. 

Os princípios do Projeto Educativo do nosso Agrupamento devem tomar como referência a 

necessidade de proporcionar aos alunos certas competências que lhes permitam encarar o futuro com 

confiança e coragem:  

a. compreensão do mundo, fornecendo-lhes o domínio dos instrumentos do conhecimento e a 

aptidão para aprender, pelo exercício da atenção, da memória e do pensamento assente numa reflexão 

consciente e crítica de todos os valores e conhecimentos e promova um desenvolvimento físico e 

psicológico equilibrado. 

b. intervenção no mundo, fornecendo-lhes qualificações, quer em sentido estrito, adquiridas pela 

formação técnica e profissional, quer em sentido mais geral, no domínio da aptidão para o trabalho em 

equipa, da capacidade de iniciativa, gosto pelo risco, capacidade para comunicar e resolver conflitos, 

capacidade para viver com os outros, garantindo, por um lado, uma justa igualdade de oportunidades no 

acesso e sucesso escolares e fomentando, por outro lado, o direito à diferença mediante uma diversidade 

de ofertas formativas, curriculares e culturais, em articulação com as realidades concretas das vidas local, 

regional, nacional e internacional. 

c. construção de si mesmos enquanto pessoas, preparando-os para elaborar pensamentos 

autónomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si 

mesmos, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

Ambiciona-se desenvolver uma pedagogia de caráter afetivo, emocional e respeitadora da integridade e 

pessoalidade, onde o ser humano seja o centro de toda a atenção e haja o respeito permanente pelos seus 

direitos e deveres.  

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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2. VISÃO 

A educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. 

                                                                                                                                  Nelson Mandela 

A escola que queremos ser: 
 

UMA ESCOLA DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA, com o propósito de dotar cada aluno com as competências e 

conhecimentos que lhe permitam explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se crítica e 

ativamente na sociedade e poder vir a dar um contributo para a vida económica, social e cultural do país. 

Uma escola como instituição de referência nos planos educacional, cultural, social e cívico, cumprindo a sua 

missão de serviço público e reforçando o diálogo entre todos os intervenientes da comunidade educativa. 

Uma escola que concilie rigor, exigência, competência com afetividade, solidariedade, autonomia e espírito 

crítico, assegurados por uma visão humanista. 

  

Este Projeto Educativo preconiza uma visão estratégica de mudança, de inovação e de rigor aliada a uma 

cultura de corresponsabilidade partilhada e de responsabilização de todos os elementos da comunidade 

educativa, na promoção de uma escola de excelência que: 

 - seja um lugar de saber, onde a divulgação e aplicação do conhecimento científico e das inovações 

tecnológicas vão a par com a educação ambiental e a defesa dos valores patrimoniais, da história, da língua 

e da cultura portuguesas; 

 - promova a interligação dos saberes, adotando a cultura, na sua pluralidade, como valor universal; 

 - valorize as competências inerentes ao desenvolvimento da responsabilidade, o empenho, a cooperação, 

o sentido de pertença, e a autonomia; 

 - cultive a diversidade de opiniões, o debate, as práticas de exercício de poder democrático e a 

tolerância, de acordo com o conceito de cidadania, de lei e de direitos humanos; 

 - promova as boas práticas de ensino, esforçando-se pela permanente atualização e adaptação às 

exigências contextuais, do país e do mundo globalizado; 

 - ofereça oportunidades de prática de atividades físicas e desportivas, favorecendo a adoção de estilos 

de vida ativos, numa lógica de promoção da saúde; 

 - interaja com a comunidade, tornando-se referência local como lugar de ensino e aprendizagem para 

públicos variados e de modos diversos; 

 - cultive a qualidade de vida e o bem-estar de todos os que nela trabalham e estudam; 

 - incentive e valorize o esforço individual e coletivo, o empenhamento e a busca da excelência. 

 Deseja-se uma Escola capaz de desenvolver uma pedagogia de caráter afetivo, emocional e 

respeitadora da integridade e pessoalidade, onde o ser humano seja o centro de toda a atenção e haja o 

respeito permanente pelos seus direitos e deveres. Quer-se criar uma Escola capaz de desenvolver o 

sucesso dos alunos, nos vários momentos do seu percurso educativo e formativo, que promova a igualdade 
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de oportunidades, valorize o espaço e o trabalho e favoreça a aquisição de saberes científicos, tecnológicos 

e profissionais, que permitam o ingresso na vida ativa ou o prosseguimento de estudos.  

3. VALORES E PRINCÍPIOS 

O amor recíproco entre quem aprende e quem ensina é o primeiro e mais importante 
degrau para se chegar ao conhecimento. 

                                                                                                                                                           Erasmus 

O nosso Agrupamento tem como referência principal a manutenção e desenvolvimento dos seguintes 

valores e princípios: 

 - o respeito por si e pelos outros, na perspetiva de que no respeito pelos outros está inscrito, desde 

logo, o respeito por nós. Respeitar os outros é respeitar as diferenças; é respeitar os hierarquicamente 

superiores, os hierarquicamente inferiores e os pares; é respeitar os bens materiais, a natureza, a cultura, 

as normas e regulamentos e todos os elementos da comunidade educativa. 

 - o empenhamento, no sentido da perseverança no trabalho e na prossecução dos fins inerentes à 

educação, tendo como certo que nenhuma grande obra foi realizada sem esforço; 

 - o espírito crítico, no sentido do desenvolvimento do pensamento coerente e autónomo, capaz de 

enfrentar melhor os problemas complexos inerentes à realidade multifacetada com que diariamente nos 

confrontamos; a responsabilidade, no sentido em que cada um deve proceder e responder de acordo com 

o que lhe compete. Os papéis encontram-se devidamente definidos nos regulamentos e legislação em 

vigor. 

 - a formação pessoal e social, no sentido em que a escola tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de personalidades equilibradas, de modo a que cada indivíduo goze de uma vida saudável 

e possa exercer a cidadania plena, no respeito pelos valores da democracia, da solidariedade social e do 

ambiente. 
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III. ASPETOS A MANTER E A MELHORAR/ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

  Para cumprir a sua missão e visão, o AENelas age em interação com o meio-ambiente em que está 

inserido. O meio determina as condições de vida das organizações, por via legislativa, económica, 

sociocultural, política, tecnológica, etc. Para sobreviver nesse meio, a organização, neste caso o 

Agrupamento, precisa de recursos (humanos, materiais e financeiros). A avaliação das condições oferecidas 

pelo meio e a resposta que a organização/Agrupamento apresenta fazem parte do processo de avaliação 

diagnóstica, nomeadamente através da identificação dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. 

  O Agrupamento, com base na avaliação diagnóstica feita tendo por base a CAF, no Programa de Apoio à 

Avaliação do Sucesso Académico (PAASA), no relatório da Avaliação Externa e no documento interno 

preenchido no final do ano letivo pelos docentes, elaborou um diagnóstico estratégico, reunindo as 

informações necessárias para a tomada de decisão, isto é, identificando o ponto onde se encontra e os 

aspetos que podem constituir desafios para cumprir os objetivos e metas a que se propõe nos próximos 

três anos.  

  Os resultados deste diagnóstico estão sistematizados no quadro abaixo que ilustra, genericamente, os 

aspetos a manter e a melhorar no período de vigência deste Projeto Educativo. Várias são as manobras 

estratégicas a empreender para o desenvolvimento da sua ação, umas que fazem parte do Plano de Ação 

Estratégica (2016-2018) no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, outras que 

naturalmente resultarão em função dos desafios colocados diariamente às escolas em geral e às nossas em 

particular.  

Quadro 17: Aspetos a manter e a melhorar 

A MANTER (PONTOS FORTES) A MELHORAR (PONTOS FRACOS) 

OS MEIOS 
[O que/como o Agrupamento faz e o que deve fazer para obter os resultados desejados] 

LIDERANÇA 
  Exercício de uma liderança de proximidade e 
proactiva. 
 Boa capacidade de organização. 
 Envolvimento do pessoal docente na elaboração do 
Projeto Educativo do AENelas. 
 Empenho da Direção no planeamento, dinamização e 
disponibilização de recursos materiais e humanos. 
 Empenho dos intervenientes (lideranças de topo, 
intermédias e outros atores) na consecução dos projetos 
do Agrupamento. 
 Boa gestão da escola com os parceiros externos, no 
sentido da consecução do PE. 

 Envolvimento do pessoal não docente na discussão e 
elaboração dos documentos orientadores do AENelas. 
 Facilitar formação para o pessoal não docente, tendo 
em conta as necessidades e expectativas deste. 
 Melhorar a ação junto do pessoal não docente, 
fazendo progredir a sua autoestima e o seu grau de 
satisfação com o Agrupamento.  

ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 
 Empenho no planeamento e na divulgação junto da 
comunidade dos documentos orientadores do 
Agrupamento e das atividades realizadas ou a realizar. 
 Avaliação periódica do sucesso/insucesso dos alunos 
(no CP, nos CDT’s, nos CT’s, nos grupos disciplinares, nos 
Departamentos). 
 Diversidade de projetos, clubes e atividades que 
complementam as matérias curriculares e que potenciam 

 Necessidade de envolvimento das entidades 
empregadoras na definição das ofertas profissionais. 
 Organização de equipas de avaliação dos diversos 
objetivos do PE e levantamento de dados que 
possibilitem o estudo do rácio recursos-resultados. 
 Necessidade de desenvolvimento de estratégias que 
levem alunos e EE’s a consultarem com regularidade o 
portal do AENelas. 
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o desenvolvimento integral dos alunos. 
Diversificação da oferta educativa, correspondendo às 
necessidades locais. 
 Apresentação de um plano de formação para docentes 
baseado nas necessidades do Agrupamento. 

 Replicação da formação obtida pelos docentes pelos 
seus pares. 

PESSOAS 
 Preocupação em assegurar que os horários permitam a 
conciliação entre trabalho e vida pessoal. 
 Apoio à formação ao longo da vida e a projetos de 
investigação-ação. 
 A avaliação do pessoal não docente assenta na 
definição de objetivos individuais. 

 Distribuição de atividade e responsabilidades pelos 
AO’s, discriminando, por escrito, as tarefas inerentes a 
cada posto de trabalho. 
 Monitorizar as tarefas e responsabilidades dos AO’s e 
AT’s, procurando o melhor desempenho, as 
necessidades de formação e a distribuição correta de 
tarefas/postos pelos assistentes em funções.  

PARCERIAS E RECURSOS 
 Abertura e apoio de entidades diversas aos projetos 
apresentados pelo AENelas. 
 Presença dos familiares nas ações/atividades em que 
participam os seus educandos. 
 Riqueza do PAA, pelo n.º de atividades aí inscritas, pela 
abrangência das mesmas e pelo envolvimento bastante 
participado de elementos das comunidades escolar e 
educativa. 
 Proximidade Direção-professores-pais/EE’s-alunos, 
respondendo a anseios e a problemas dos que ao 
Agrupamento recorrem. 
 Afetação parcimoniosa de recursos financeiros em 
função das necessidades a suprir e das atividades a 
desenvolver. 
 Colaboração de amigos críticos que, não pertencendo 
ao AENelas, permitem um “olhar” exterior acerca deste, 
ajudando-o a melhorar as suas práticas. 
 Aposta na biblioteca escolar, no ensino experimental 
das ciências, nas novas tecnologias para atingir 
patamares mais elevados de literacia. 
 Existência de programa informático de registo de faltas 
dos alunos e de avaliação do final dos períodos (JPM) e 
de controlo de entradas e de aquisição de bens 
(ASTUTO). 

 Necessidade de: 
- incentivar a comunidade educativa a participar dos 
eventos organizados pelo AENelas. 
- incentivar os EE’s a uma efetiva construção do PE, a 
integrar atividades da sua autoria no PAA e/ou a 
colaborar nas atividades propostas. 
- melhorar a relação dos EE’s com o AENelas, 
explorando as potencialidades da web. 
- proceder à avaliação objetiva das atividades, que 
impliquem a presença da comunidade escolar e/ou 
extra-escolar, pesando as (des)vantagens de as manter. 
- colocar livros de sugestões nas diversas escolas do 
AENelas. 
- ouvir com regularidade o pessoal não docente, tendo 
em vista a melhoria dos serviços a cargo deles. 
- auscultar os alunos, através da assembleia de 
delegados, para conhecer os seus problemas, o 
funcionamento geral dos serviços escolares, podendo, 
desse modo, dar o seu contributo para a elaboração dos 
documentos organizativos do Agrupamento. 
- apostar seriamente no ensino experimental das 
ciências a partir do pré-escolar. 
- reinvestir no catálogo concelhio das bibliotecas. 
- apostar num programa informático de registo de 
sumários, presenças, ocorrências durante aulas, … 
- investir no arranjo e atualização dos meios 
informáticos das escolas do Agrupamento. 
- intervenções estruturais em algumas escolas do 
AENelas. 
- afetar espaços para desenvolvimento de trabalho 
departamental, grupal e individual. 
- investir num plano de emergência. 

PROCESSOS 
 PE elaborado tendo por base o conhecimento dos 
contextos locais, regionais e nacionais, as perceções e 
avaliação dos envolvidos direta ou indiretamente na 
instituição. 
CDT’s, CT’s, departamentos, grupos disciplinares 
refletem regularmente acerca dos resultados escolares 
obtidos pelos alunos e sugerem ações de melhoria. 
 Recurso a atividades e instrumentos diversificados de 
ensino-aprendizagem. 
 Identificação dos casos que merecem atenção especial 
e tratamento dos mesmos, tendo em consideração as 
suas especificidades. 

 Consolidar a articulação vertical entre ciclos. 
 Rotinizar as dinâmicas de colaboração pela atribuição 
de tempos comuns nos horários dos docentes.  
 Apostar na supervisão colaborativa como estratégia 
de orientação, acompanhamento e desenvolvimento 
profissional dos docentes. 
 Melhorar a colaboração interdepartamental, usando 
sobretudo os CT’s. 
 Formação de uma comissão de trabalho que avalie 
com objetividade a relação apoios-resultados. 
 Dar a conhecer melhor a natureza dos cursos não 
vocacionados para o prosseguimento de estudos e 
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 Implemento de Planos de Ação (da Matemática, da 
Leitura). 
 Implementação e monitorização dos PAPI’s. 
 Realização e monitorização dos PEI’s. 
 Articulação dos SPO e da Educação Especial comos 
CT’s. 
 Contactos com a autarquia e com empresas para 
desenvolvimento dos estágios dos alunos. 
 A divulgação de processos e produtos do AENelas está 
espelhada no seu site, uma plataforma utilitária com 
espaços reservados a professores e EE’s.  

respetivas saídas profissionais. 
 Investir em estudos que determinem com exatidão as 
necessidades do Agrupamento. 
 Investir no “parque informático”, atualizando 
computadores e adquirindo novos produtos. 
 Incentivar a partilha de materiais entre professores e 
entre alunos usando uma plataforma fácil de acesso e 
de consulta. 

A MANTER (PONTOS FORTES) A MELHORAR (PONTOS FRACOS) 

OS RESULTADOS 
[Perceções dos alunos, EE’s, docentes e não docentes I Indicadores internos de desempenho] 

RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS CIDADÃOS/CLIENTES 
 Perceção dos alunos: 
 Interação professor-aluno muito positiva. 
 O Agrupamento é recomendável. 
 Perceção dos EE’s: 
 Interação professor-aluno muito positiva 
 O AENelas é recomendável. 
 
 Vários projetos são marca do Agrupamento: PIC, EAM, 
cerimónia de entrega dos diplomas, Dia do Patrono, 
ALer+, Empreendedorismo, Ecoescolas. 
 Horários dos serviços agradam a alunos e a EE’s. 

 Melhorar a recetividade dos funcionários ao nível da 
atenção e do atendimento para com os alunos. 
 Apostar na disciplina dentro e fora da sala de aula. 
 Vigiar a qualidade dos almoços nas várias escolas, 
sobretudo naquelas que têm as refeições 
concessionadas. 
 Atentar nas saídas e entradas da escola. 
 Tornar atrativa e convidativa a página web do 
AENelas. 
 Melhorar o envolvimento dos pais pela ação da 
APEANelas. 
 Criar procedimento(s) que permita(m) saber do 
percurso dos alunos após o terminus dos seus cursos no 
AENelas. 

RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 
 Perceção de docentes, formadores, técnicos superiores: 
 O Agrupamento é recomendável, gozando de boa 
imagem. 
 Inexistência de reclamações formais contra 
professores/AO’s/AT’s. 
 Absentismo docente: abaixo da média nacional. 
 Uso regular das TIC por parte dos docentes. 
 Capacidade dos docentes lidarem com o imprevisto e 
com o problema na interação com os alunos. 

 A melhoria do rendimento dos alunos passará pela 
avaliação rigorosa das estratégias de apoio educativo. 
 Vigiar o estado de higiene e limpeza das instalações 
(sobretudo sanitárias). 
 O pessoal não docente deve ser: 
    - informado das políticas e estratégias do AENelas; 
    - incentivado para a frequência de ações; 
    - valorizado no seu esforço; 
    - esclarecido sobre a imparcialidade dos critérios de 
distribuição de serviço. 
    - estimulado ao uso das TIC; 
    - empático e recetivo aquando da resolução de 
situações imprevisíveis e problemáticas. 
 Criar uma base de dados onde conste a formação 
realizada pelos professores (área/tema das ações; n.º de 
horas; entidade formadora; avaliação obtida, …). 

IMPACTO NA SOCIEDADE 
 Participação dos EE’s nas atividades da Escola 
(sobretudo os dos ciclos de ensino inferiores). 
 Agrupamento dinâmico, com atividades e projetos 
inovadores e envolventes. 
 Preocupação do AENelas em garantir estágios aos seus 
alunos dos cursos que os contemplam. 
 Boa cooperação AENelas-entidades parceiras. 
 Preocupação com a sustentabilidade do meio 
ambiente. 
 Disponibilização das instalações das escolas para 
eventos e atividades culturais e sociais. 

 Incentivar a comunidade a participar mais ativamente 
nas atividades culturais. 
 Melhorar os conteúdos do site do AENelas. 
 Melhorar a eficácia do aquecimento central, 
calafetando, por ex., portas e janelas. 
 Investir em fontes de energia alternativas e amigas do 
ambiente. 
 Incentivar o uso de materiais de limpeza 
biodegradáveis.  
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RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE 
 Correlação entre alunos com sucesso e: 
    - apoio educativo; 
    - ASE. 
 Participação em projetos e concursos locais e 
nacionais. 
 Atividades do agrado dos alunos. 
 Benchmarking: boa posição do AENelas relativamente 
a outros Agrupamentos da sua área e com variáveis de 
contexto análogo. 
 N.º reduzido de recursos, reclamações e situações 
litigiosas. 
 Excelente capacidade do Agrupamento para 
estabelecer parcerias. 
 Resultados internos: em linha ou acima dos valores de 
referência estabelecidos pelo Agrupamento. 
 Aposta num vasto leque de atividades artísticas, 
culturais, desportivas, sociais e ambientais que permitem 
o desenvolvimento e enriquecimento do currículo, 
contribuindo para a formação integral das crianças e dos 
alunos. 
 Valorização da excelência. 

 Articulação entre ciclos para melhorar a qualidade 
das transições. 
 Formalização das parcerias. 
Melhoria sustentada das taxas de conclusão dos 1.º e 
2.º CEB. 
 Apostar na qualidade do sucesso. 
 Apostar no sucesso nas disciplinas que ainda 
apresentam elevadas percentagens de negativas. 
 Melhorar as taxas de conclusão dos cursos 
profissionais. 
 Ajuizar as razões da discrepância entre avaliação 
interna e externa, atuando em conformidade. 
 Atualização e modernização do hardware e do 
software do Agrupamento. 

Fontes: Relatório CAF AENelas (abril 2015); relatório final PAASA (15/16); relatório IGEC (julho 2015); doc. interno 
preenchido pelos docentes (julho 2016) 
 
 

IV. PRIORIDADES 
 

Equacionados à luz dos princípios e valores definidos anteriormente, e tendo em consideração o 

diagnóstico estratégico apresentado, elegemos as seguintes prioridades/objetivos estratégicos:  

1. Promover o sucesso escolar dos alunos (que completam a escolaridade obrigatória com vista ao 

prosseguimento de estudos ou à inserção no mundo de trabalho);  

2. Potenciar e/ou reforçar o desenvolvimento de competências para o exercício de uma cidadania 

ativa, responsável e crítica; 

3. Privilegiar a aproximação entre a escola e a comunidade no sentido de a ver reconhecida como um 

centro de excelência para a comunidade educativa e local; 

4. Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, estimulando o trabalho 

cooperativo dos docentes; 

5. Promover o gosto pela leitura e o desenvolvimento das literacias para elevar os níveis de 

aprendizagem e de sucesso dos alunos; 

6. Favorecer a inclusão educativa e social através da diversificação da oferta educativa e da orientação 

escolar e profissional; 

7. Fortalecer as lideranças, melhorando o clima de escola e consolidando a identidade e cultura de 

Escola/Agrupamento; 

8. Garantir a eficácia dos processos de organização e gestão de forma a melhorar a qualidade dos 

serviços e a qualidade das instalações e equipamentos, especialmente os tecnológicos; 

9. Consolidar a cultura de autoavaliação do Agrupamento. 
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V. OBJETIVOS E METAS 

Tendo como referentes os domínios propostos pela IGE para a avaliação externa do Agrupamento, 

definimos os seguintes objetivos e metas na resposta às prioridades anteriormente enunciadas.  

  - DOMÍNIO: RESULTADOS - 

Todas as ações delineadas no Projeto Educativo convergem para a melhoria dos resultados escolares e 

para o desenvolvimento integral dos alunos. Assim, neste domínio, apontam-se apenas algumas estratégias 

que se considera relevante especificar e reforçar.  

- SUBDOMÍNIO: RESULTADOS ACADÉMICOS – 

 

OBJETIVO 1: PROMOVER O SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS 
 

OBJETIVO 1.1.: MELHORAR OS RESULTADOS INTERNOS E EXTERNOS 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Divulgação criteriosa do dispositivo de avaliação de todas as disciplinas/grupos 
disciplinares a todos os alunos e respetivos encarregados de educação; 
 Utilização de mecanismos de aferição da avaliação das aprendizagens, que permitam 
reforçar a prática da autoavaliação bem como a comparação com resultados nacionais; 
 Aproximação (o mais possível) da estrutura e exigências das provas de avaliação 
sumativa às do exame; 
 Aplicação de critérios de classificação, nas fichas de avaliação, de acordo com o 
definido para os exames nacionais; 
 Na componente prática das disciplinas experimentais aumentar o recurso às fichas de 
controlo em substituição dos relatórios tradicionais; 
 Diversificação das formas de recolha de informação através da utilização de 
diferentes técnicas e instrumentos de avaliação;  
 (…)  

Conselho Pedagógico 
Departamentos 
Grupos disciplinares 
Diretores de Turma 
Direção 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Manter, e/ou melhorar em 5%, a taxa de 
sucesso das disciplinas (anexo 1 – quadro 
5) 

Percentagem de alunos de cada um dos 
anos de escolaridade que obtiveram 
aprovação a cada uma das disciplinas. 

 Registo das 
classificações das 
disciplinas (programa JPM 
/ Alunos);  
 PAASA 

Manter, e/ou melhorar, os resultados das 
provas e exames nacionais - Português e 
Matemática. (anexo 1- quadro 6) 

Percentagem de alunos que obtiveram 
aprovação nas provas e nos exames das 
disciplinas de Português e Matemática. 

 Dados fornecidos pela  
MISI  
 PAASA 

Até 2019, pretende-se que a média das 
classificações internas (CIF) se 
aproximem/ultrapassem a média das 
classificações obtidas em exame nacional 
(CE) (anexo 1 – quadro 7) 

Diferença entre a média de classificação 
interna e a média de classificação do 
exame nacional de cada disciplina. 

 Dados fornecidos pelo 
JNE / IAVE  
 Dados fornecidos pela  
MISI 
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OBJETIVO 1.2.: AUMENTAR O SUCESSO ESCOLAR 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Diversidade de metodologias e estratégias educativas; 
 Análise sistemática de resultados e, com base nas conclusões, implementar 
estratégias de modo a promover o sucesso e a qualidade das aprendizagens; 
 Valorização das atividades de enriquecimento curricular como uma extensão muito 
importante do currículo formal; 
 Reforço do trabalho interdisciplinar; 
 Racionalização e priorização dos apoios educativos; 
 Deteção, o mais cedo possível, de alunos que necessitem de reorientação vocacional 
para que se evite o atraso no percurso escolar dos mesmos, encaminhando-os para 
percursos educativos que se revelem mais adequados ao seu perfil; 
  (…) 

 Conselho Pedagógico 
 Departamentos  
 Grupos disciplinares 
 Diretores de 
turma/professores 
titulares de turma 
 Conselhos de Turma 
 Conselho de docentes 
 Direção 
 
 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Melhorar a taxa de sucesso dos alunos 
por ano, de acordo com as metas 
definidas até 2019. (anexo 1- quadros 1 e 
2) 

Percentagem de alunos que transitam por 
ano de escolaridade ou obtém aprovação 
no final de ciclo. 

Dados fornecidos pela  
MISI  
 PAASA 

 
 

OBJETIVO 1.3.: AUMENTAR A QUALIDADE DO SUCESSO DOS ALUNOS 

  

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Organização de atividades para:  
      - promover a aquisição e revisão de técnicas e métodos de estudo nas várias áreas 
curriculares e disciplinas; 
       - desenvolver capacidades de aprendizagem autónoma (literacias, técnicas de 
pesquisa, hábitos de trabalho); 
        -reforçar técnicas que desenvolvam a concentração e a atenção; 
 Desenvolvimento de projetos de experimentação e inovação pedagógicos; 
 Valorização do esforço e empenho dos alunos (cf. Dispositivo de Avaliação); 
 Incentivar o espírito de interajuda dos alunos e o esforço coletivo de cada turma para 
melhorar os resultados do grupo: atribuição de prémios coletivos valorizando a 
participação da turma enquanto equipa, por exemplo em eventos desportivos e culturais 
desenvolvidos na escola e na comunidade; 
 Incentivo à participação dos alunos em atividades de complemento curricular, 
devidamente enquadradas no horário semanal (clube de desporto escolar, clube de 
matemática, clube de ciência, entre outros), por forma a complementar e auxiliar a sua 
formação; 
 Articulação com os diferentes departamentos de práticas que promovam o gosto 
pela leitura; 
 Incentivo à participação em atividades que estimulem o raciocínio e o cálculo mental; 
  (…) 

 Grupos disciplinares 
 Diretores de Turma 
 Conselhos de Turma 
 Professores 
 SPO 
 Conselho Pedagógico 
 Professor bibliotecário 
 Direção 
 Entidades locais ou 
nacionais para apoio a 
projetos 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Aumentar em 5% por ano a 
percentagem de alunos que transitam 
sem níveis inferiores a três no ensino 
básico ou classificação inferior a 10 no 
ensino secundário. (anexo 1, quadro 4) 

(N.º de alunos que transitam sem níveis 
inferiores a três no ensino básico)/(N.º de 
alunos avaliados) x 100. 
(N.º de alunos que transitam com 
classificação inferior a 10 no Ensino 
Secundário)/(N.º de alunos que transitam) x 
100. 

 Registos da escola 
(programa JPM/alunos) 
 PAASA 
 

Entre 2016 e 2019, diminuir em 5% por 
ano a percentagem de alunos do ensino 
básico que, em anos seguidos, são 

(N.º de alunos do ensino básico sujeitos 
repetidamente a PR)/(N.º total de alunos 
sujeitos a PR) x 100. 

 PAPI elaborados pelos 
CT  
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sujeitos a um plano de 
acompanhamento / recuperação / 
individual /….  

Aumentar em 5% a média das 
classificações das disciplinas. (Cf. 
PAASA) 

Média das classificações de frequência de 
cada disciplina no final do 3.º período. 

Registo das classificações 
das disciplinas (programa 
JPM / Alunos);  
 PAASA 

Aumentar anualmente o n.º de alunos 
que integram o Quadro de Excelência 
do Agrupamento. 

N.º de alunos com média de 5 no Ensino 
Básico e de 17 no Ensino Secundário. 

 Registos da escola 
(programa JPM/alunos) 

Aumentar em 5% o n.º de alunos a 
participar em atividades de 
complemento curricular. 

N.º de alunos inscritos em atividades de 
complemento curricular. 

 Registo da assiduidade 
dos alunos 
 Relatório dos clubes 

 

OBJETIVO 1.4.: MELHORAR OS RESULTADOS OBTIDOS PELOS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Valorizar a diversidade de metodologias e estratégias educativas; 
 Reforço de aprendizagens direcionadas para vias profissionais e para o mundo do 
trabalho; 
 Análise sistemática de resultados e, com base nas conclusões, implementar 
estratégias de modo a promover o sucesso e a qualidade; 
 Desenvolvimento de projetos de experimentação e inovação pedagógicos; 
 Dinamização de atividades; 
  (…) 

 Conselho Pedagógico 
 Diretores de turma / 
curso 
 Conselho de Turma 
 Direção 
 Empresas e entidades 
locais 

Metas Indicadores de avaliação Meio de verificação 

Cursos profissionais: 
60% / 80% dos alunos inscritos entre 2016 
e 2019, concluem os seus cursos com 
sucesso. 

(N.º de alunos que concluem os cursos 
profissionais)/(N.º total de alunos do Ensino 
Profissional) x 100. 

 Registos da escola 
sobre as classificações 
finais obtidas pelos alunos 
nos cursos 
 Plataforma MISI 

 

OBJETIVO 1.5: PREVENIR/REDUZIR O ABSENTISMO E O ABANDONO ESCOLAR 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Envolver a comunidade educativa na prevenção e redução do número de casos de 
absentismo e abandono escolar; 
 Criar programas de tutoria para cada um dos alunos em risco e contribuir para o 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 
 Incentivar um maior envolvimento dos Pais /Encarregados de Educação na vida 
escolar dos seus Educandos, sensibilizando-os para a importância da escolaridade como 
um bem para o futuro dos seus educandos; 
 Promover a articulação/colaboração com a Associação de Pais na implementação de 
ações promotoras do sucesso escolar; 
 Articular ações com organismos locais que possam contribuir para o combate a este 
problema: Rede Social, Núcleo Local de Inserção, a Equipa Multidisicplinar da Segurança 
Social, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 
 Incentivar o envolvimento dos alunos em risco, em atividades de complemento 
curricular que deverão estar devidamente enquadradas no horário semanal (clube de 
desporto escolar, clube de matemática, clube de ciência, entre outros), por forma a 
renovar o interesse pela escola e pela formação individual; 
 (…) 

 Direção 
 Conselho Pedagógico 
 Diretores de turma / 
professores titulares de 
turma 
 Professores  
 Professora 
tutora/representante do 
ME na CPCJ 
 Associação de Pais 
 Organismos locais 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Diminuir, em 10% por ano, a taxa de 
desistência / abandono precoce. 

(N.º de alunos que deixam de comparecer na 
escola sem completarem a escolaridade 
obrigatória)/(N.º de alunos inscritos no início 

 Registos da escola 
(programa JPM/alunos) 
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do ano) x 100. 

Diminuir, em 10% por ano, a taxa de 
absentismo dos alunos dos cursos 
profissionalizantes. 

N.º de faltas dadas pelos alunos dos cursos 
profissionalizantes. 

 Registos da escola 
(programa JPM/alunos) 

Aumentar em 50% a frequência escolar 
das crianças de etnia cigana a 
frequentar o 1.º CEB. 

N.º de alunos de etnia cigana que frequentam 
habitualmente a escola. 

 Registos das turmas 

 

– SUBDOMÍNIO: RESULTADOS SOCIAIS – 

 

OBJETIVO 2: POTENCIAR/REFORÇAR O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 

UMA  CIDADANIA ATIVA, RESPONSÁVEL E CRÍTICA. 
 

OBJETIVO 2.1.: CONSTRUIR O RESPEITO PELA PLURIDIMENSIONALIDADE NA EDUCAÇÃO/FOMENTAR OS VALORES DA 

CIDADANIA E DA DEMOCRACIA 
Assegurar uma educação básica, tendo em conta os interesses e as diferenças do indivíduo no seu contexto social e 
cultural. 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Criar dispositivos que permitam a integração total no meio escolar; 
 Fomentar atitudes e valores que respeitem o ser humano e desenvolvam a 
capacidade de intervenção na defesa dos direitos humanos; 
 Estimular o interesse pela preservação do património histórico-cultural, como fator 
determinante no processo de afirmação da identidade nacional; 
 Incentivar a participação dos alunos, de acordo com a sua especificidade etária, na 
vida democrática da escola (nas estruturas de gestão e na Associação de Estudantes), 
tendo como objetivo a aprendizagem do exercício da cidadania. 
 Promover a dimensão europeia na educação (por ex: participação no Parlamento dos 
Jovens, …); 
 Desenvolver programas, projetos ou ações que fomentem os valores da 
solidariedade, da responsabilidade social e do voluntariado; 
 Incentivar e apoiar ações no âmbito da Educação Ambiental, Educação para a Saúde, 
Educação para o Consumo e Educação para a Higiene e Segurança, entre outras que se 
considerem contribuir para a formação de cidadãos responsáveis e críticos;  
 Valorizar atividades de enriquecimento curricular que promovam esta vertente (ou 
utilizar o tempo de Oferta Complementar); 
  (…) 

 Conselho Pedagógico 
 Diretores de Turma 
 Professores titulares 
de turma 
 Professores 
 Direção 
 Associação de 
estudantes 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Reduzir em 5% o número de 
ocorrências relacionadas com situações 
de discriminação; 

Nº de ocorrências identificadas em cada 
período letivo. 

 Atas 
 Registos dos DT 

Aumento gradual, entre 2016 e 2019, 
da participação do Agrupamento em 
projetos e ações que promovam valores 
de cidadania. 

Nº de programas, projetos ou ações em cada 
escola que promovam valores de cidadania.  
Nº de alunos diretamente envolvidos nas 
ações. 

 Relatórios das ações / 
PAA 
 Atas dos CT’s 

 

OBJETIVO 2.2.: REDUZIR DIFICULDADES DE INTEGRAÇÃO E/OU PROBLEMAS DISCIPLINARES 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Definir mecanismos de resposta célere a situações de indisciplina, nomeadamente a 
utilização de tarefas cívicas e sua comunicação a alunos e encarregados de educação; 
 Apostar na prevenção e identificação de potenciais situações de indisciplina e de 
conflito: comunicação clara de regras, mecanismos de atuação, coerência na sua 
aplicação; 
 Fomentar a comunicação entre os alunos delegados de turma e os restantes alunos, 

 Conselho Pedagógico 
 Diretores de Turma 
 Professores titulares 
de turma 
 Professores 
 Direção 
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bem como com a direção do agrupamento; 
 Fomentar o sentido de justiça, no respeito por si próprio e pelos outros; 
 Fomentar junto de alunos, professores, assistentes operacionais e administrativos e 
pais a corresponsabilização pelo espaço da escola, quer sejam os espaços de aula, quer 
de lazer, no que se refere a questões de limpeza, de civismo, decorativas e outras; 
 Colocar avisos/orientações em locais mais frequentados e menos respeitados pelos 
alunos em apelo ao seu sentido cívico, nomeadamente na cantina, locais de convívio, 
casas de banho, etc.; 
 Reforçar as condições de segurança nas escolas do Agrupamento e nas áreas 
envolventes através do reforço de ações de acompanhamento e vigilância, prevenindo a 
indisciplina e a violência; 
 Procurar o acompanhamento por um tutor das crianças que apresentem problemas 
de relacionamento; 
 Prevenir a ocorrência através da formação de professores e assistentes operacionais 
em gestão de conflitos e relações interpessoais;  
 Motivar os alunos para uma aprendizagem permanente e prepará-los para 
desempenharem atividades úteis socialmente; 
 Desenvolver uma cultura de solidariedade e/ou respeito para com as gerações 
passadas, presentes e futuras; 
  Promover ações de formação sobre dificuldades de integração dos alunos / 
problemas disciplinares; 
 Realizar reuniões gerais entre Direção/EE/Alunos;  
 Promover ações de formação junto dos alunos dinamizadas por agentes da 
autoridade para promover a segurança e a cidadania; 
 Participar em projetos específicos que levem a uma melhoria nas atitudes dos alunos; 
 (….) 

 Associação de 
estudantes 
 APEE 
 Delegados de turma 
 Representantes dos 
encarregados de educação 
de cada turma 
 Equipa de educação 
para a saúde 
 Centro de Formação 
EduFor 
 Escola Segura 
 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Redução, entre 2016 e 2019, do 
número de ocorrências de natureza 
disciplinar. 

N.º de participações de ocorrências de 
natureza disciplinar em cada turma. 
N.º de processos disciplinares instaurados.  

 Fichas de participação 
de ocorrências 
 Processos disciplinares 
 Atas dos CT’s 

Melhoria das atitudes dos alunos face à 
escola e à disciplina, dentro e fora da 
sala de aula. 

N.º de situações de vandalismo/estragos 
identificados na escola e provocados por 
alunos. 

 Registo de estragos 
comunicados à direção 
 Atas dos CT’s 

Redução do número de conflitos entre 
os alunos no recinto escolar. 

N.º de ocorrências registadas. 
 Registo das ocorrências 
comunicadas à direção 

 

OBJETIVO 2.3.: PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E A EDUCAÇÃO SEXUAL 

As áreas prioritárias e objetivos gerais: 
O nosso Agrupamento, como promotor de saúde, realiza as suas ações baseando-se em seis componentes: 
- Políticas de saúde na escola; 
- Ambiente físico da escola; 
- Ambiente social da escola; 
- Competências individuais e competência para a ação; 
- Parcerias com a comunidade; 
- Serviços de saúde. 
e aborda a saúde e o bem-estar de forma sistemática e integrada. Está orientado para a ação e é participativo. A 
comunidade educativa, incluindo alunos/as, pessoal docente e não docente e pais/mães/encarregados/as de 
educação são convidados a desenvolver um papel ativo na planificação e realização das atividades.  
A saúde é importante na educação, pois: 
- As crianças saudáveis têm melhor capacidade de aprendizagem e assiduidade; 
- As crianças que frequentam a escola têm mais probabilidade de serem saudáveis; 
- Os/as alunos/as que têm laços positivos com a escola e com adultos de referência têm menos probabilidade de 
participarem em comportamentos de risco e maior probabilidade de conseguirem resultados de aprendizagem 
positivos; 
- O sucesso educativo está positivamente relacionado com a prosperidade económica a longo prazo e com benefícios 
na saúde; 
- A promoção da saúde e do bem-estar do pessoal docente e não docente pode levar à redução do absentismo e a 
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uma maior satisfação laboral; 
- Ao promover ativamente a saúde do pessoal docente e não docente este potencia o seu papel de modelo positivo 
junto dos alunos/as, pais/mães/encarregados/as de educação. 
Desta forma, a promoção da saúde na escola, apoia a consecução dos objetivos educativos e sociais e influencia a 
saúde de toda a comunidade educativa. São objetivos a alcançar: 
- Garantir que os membros da comunidade educativa, incluindo os/as alunos/as, pessoal docente e não docente, 
pais/mães/encarregados/as de educação evidenciem um sentido de pertença à vida da escola; 
- Seguir uma abordagem de promoção de saúde considerando a escola como um todo em vez da tradicional 
intervenção esporádica; 
- Criar um ambiente social que apoie relações interpessoais abertas e honestas no seio da comunidade educativa; 
- Criar um clima onde haja altas expectativas sobre os relacionamentos sociais e o sucesso educativo dos / das 
alunos/as; 
- Usar diversas estratégias de ensino e de aprendizagem que tenham em conta os diferentes estilos de aprendizagem, 
incluindo a disponibilização de informação através de diferentes canais (por ex. currículo, políticas/regras, atividades 
fora da sala de aula); 
- Explorar as questões de saúde no contexto de vida dos/as alunos/as e da comunidade; 
- Ter em mente que os resultados da escola promotora de saúde ocorrem a médio e longo-prazo (3-4 anos depois de 
ser tornar uma escola promotora de saúde) e que a sua efetiva implementação é essencial para o sucesso. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 
não apenas a ausência de doenças ou enfermidades”. Para ser saudável, é necessário qualidade de vida que 
corresponde à perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, em contexto biológico, cultural, económico e 
psicológico. A qualidade de vida determina um estilo de vida que inclui comportamentos e hábitos de saúde, tais 
como alimentação, atividade física, consumo de substâncias e comportamento sexual que correspondem às áreas 
prioritárias de uma escola promotora de saúde. 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Aderir a projetos de desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 
 Reativar e dinamizar os Gabinetes de Apoio e Informação ao Aluno (GAIA) do 
Agrupamento; 
 Promover formação na área aos docentes;  
 Envolver o maior número de docentes e disciplinas nos diferentes projetos de 
promoção de saúde e educação sexual de turma; 
 Dinamização de ações por parte dos alunos;  
 Articulação de atividades com outros projetos desenvolvidos no Agrupamento;  
 Programação/realização de atividades destinadas a todos os níveis de ensino; 
 Otimização das ações realizadas com os parceiros da escola promotora de saúde: 
UCC; URAP; FLL; Centro de Formação EduFor; 
 Sensibilização para os perigos e efeitos de consumos de substâncias psicoativas; 
 Exposição/apresentação de trabalhos realizados pelos alunos nas diferentes áreas 
prioritárias; 
 Realização de workshops; 
 Utilização da página web do Agrupamento para fornecer informação importante e 
atualizada relativas às áreas prioritárias; 
 - (….). 

 Conselho Pedagógico 
 Equipa Ed. Saúde 
 Unidade de Cuidados à 
Comunidade 
 Centro de Formação 
EduFor 
 APEE 
 Representantes dos 
pais e encarregados de 
educação 
 Associação de 
Estudantes  

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Envolvimento de todos os docentes no 
projeto de Educação Sexual em Meio 
Escolar. 

- N.º de ações desenvolvidas em cada turma. 
 Registos em atas 
 Sumários 

- Aumentar o envolvimento dos 
Encarregados de Educação nas 
atividades do projeto. 
- Envolver os alunos na 
operacionalização das ações. 

- N.º de pais que participam nas atividades. 

 Observação direta  
 Relatórios das 
atividades 
 Questionários sobre 
grau de satisfação 

- Promover hábitos de vida saudáveis. 
- N.º de palestras e/ou sessões de 
sensibilização realizadas por alunos, 
professores e parceiros. 

 Portal do Agrupamento 
 Relatórios 
 Questionários sobre 
grau de satisfação 
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- Mudança de comportamentos tendo 
em vista a melhoria da qualidade de 
vida. 

- Questionários. 
 Registos do GAIA 
 

 

OBJETIVO 2.4.: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Desenvolver ações de sensibilização dos jovens e comunidade local para a 
importância da preservação do ambiente natural, incutindo-lhes o gosto pela 
participação em atividades orientadas para a preservação do meio ambiente; 
 Incentivar a participação das escolas do Agrupamento em projetos deste âmbito, 
nomeadamente o Ecoescolas, através de afetação de recursos humanos e financeiros; 
 Promover o desenvolvimento sustentável; 
 Desenvolver ações em articulação com a Escola Promotora de Saúde; 
 Orientar os alunos para a dinamização de atividades de forma autónoma; 

 Conselho Pedagógico 
 Equipa Ecoescolas 
 APEE 
 Associação de 
Estudantes 
 Autarquia 

Resultados esperados Indicadores de avaliação Meio de verificação 

- Mudança de comportamentos tendo 
em vista a melhoria da qualidade de 
vida e do ambiente. 
- (Re)arranjo dos espaços exteriores e 
interiores dos estabelecimentos de 
ensino que adiram a estes 
programas/projetos. 

N.º de ações de sensibilização realizadas. 
N.º de ações/atividades orientadas para a 
preservação do ambiente. 
N.º de ocorrências prejudiciais ao ambiente. 

 Relatórios 
 Registos em atas 
 Portal do AENelas 
 Observação direta 
 Questionários sobre 
grau de satisfação 

 

OBJETIVO 2.5.: DESENVOLVER UMA CULTURA EMPREENDEDORA NOS JOVENS DESDE OS NÍVEIS MAIS ELEMENTARES DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Apoiar o desenvolvimento de projetos de iniciativa de grupos de alunos, devidamente 
enquadrados pelo currículo nacional e que se traduzam em resultados tangíveis; 
 Apoiar a participação em concursos de âmbito local, nacional ou internacional, que 
estimulem a criatividade e espírito empreendedor dos alunos; 
 Participar no projeto “Empreendedorismo nas escolas”, em parceria com a autarquia, 
incentivando a elaboração de projetos com potencial para o desenvolvimento da 
comunidade local ou região. 

 Conselho Pedagógico 
 Professores 
 APEE 
 Associação de 
Estudantes 
 Autarquia 
 Instituições locais e 
regionais 
 CIM Dão-Lafões 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Aumento da participação dos alunos 
em projetos de empreendedorismo. 

N.º de alunos participantes nas atividades. 
 N.º de projetos 
envolvidos 

 

- SUBDOMÍNIO: RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE – 
 

OBJETIVO 3: PRIVILEGIAR A APROXIMAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A COMUNIDADE 
 

OBJETIVO 3.1.: MELHORAR A COOPERAÇÃO ENTRE A ESCOLA, A FAMÍLIA E O MEIO, DIVERSIFICANDO A PARTICIPAÇÃO DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Envolver a comunidade educativa em ações direcionadas para o papel da 

família na educação e para uma cultura de aprendizagem ao longo da vida; 

 Promover junto dos Pais/Encarregados de Educação uma cultura de 

participação ativa na vida escolar; 

 Realização de ações em período pós laboral; 

 Conselho Pedagógico 
 Diretores de Turma 
 Professores 
 APEE 
 Representante dos 
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 Divulgação e convite individual aos pais e encarregados de educação;  

 Incentivar os Pais/Encarregados de Educação a participarem, envolvendo-se 

de forma organizada e a fazerem parte dos órgãos consultivos e decisores do 

Agrupamento;  

 Reforçar a colaboração ativa com a Associação de Pais no desenvolvimento de 

atividades devidamente calendarizadas e articuladas no PAA;  

 Incentivar a criação e dinamização de um site da Associação de Pais no portal 

do Agrupamento com assuntos de interesse e atividades desenvolvidas no 

contexto da comunidade; 

 Dinamizar a função do Encarregado de Educação representante da turma, 

informando-o dos seus direitos e deveres; 

 Fomentar a comunicação entre os pais representantes de turma e os restantes 

pais; 

 Implementar atividades de sensibilização para problemas de ordem sócio 

ambiental, com a intervenção e/ou participação dos alunos; 

 Promover ações de formação entre EE’s /DT’s e Direção; 

 Desenvolver projetos que levem a uma maior cooperação entre EE’s e a 

escola; 

 (…). 

Encarregados de Educação 
 Entidades locais e regionais 
 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Aumentar o envolvimento dos 
encarregados de educação. 

- Presença dos EE’s em reuniões 
ordinárias, convocados ou não. 
- N.º de presenças dos EE’s na escola. 
 

 Atas dos CT’s 
 Registo dos contactos 
presenciais com os EE’s 
 Contactos telefónicos 
 Disponibilidade de 
atendimento a EE’s sempre que 
solicitados (fora do horário de 
atendimento) 
 Relatórios das atividades 
 Observação direta 

- Aumentar o grau de satisfação de 
alunos, pais e encarregados de 
educação e da comunidade local em 
relação ao serviço educativo prestado 
pelo Agrupamento. 

- Grau de concordância com as 
afirmações dos questionários. 

 Questionários CAF/ 
Observatório 

 

OBJETIVO 3.2.: FORTALECER A LIGAÇÃO COM A AUTARQUIA, A COORDENAÇÃO COM A REDE SOCIAL, AS PARCERIAS COM 

EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Contribuir com os recursos educativos do Agrupamento para a consecução de 
atividades culturais, desportivas e sociais promovidas pelos organismos locais; 
 Valorizar as ações da comunidade educativa como modo de prestigiar o 
Agrupamento e os seus recursos educativos, humanos e materiais; 
 Desenvolver projetos capazes de fomentar a cultura local como veículo de 
identidade e a da cultura europeia como veículo de união; 
 Criar projetos escolares com intervenção da/na comunidade local; 
 Solicitar o contributo das diversas entidades públicas e privadas, no âmbito da 
Educação, da Cultura, da Saúde, da Segurança Social para a implementação do 
Projeto Educativo; 
 Diversificar protocolos/parcerias com empresas e entidades do concelho; 
 (….). 

 Conselho Pedagógico 
 Diretores de curso 
 Professores 
 APEE 
 Autarquia 
 Instituições locais e regionais 
 Direção 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Aumentar o número de alunos e de - N.º de alunos.  Relatórios 
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turmas envolvidas em projetos sociais.  Atas 
 Portal do AENelas 

- Manter e/ou aumentar o número de 
atividades em parceria com instituições 
locais e abertas à comunidade. 

- N.º de atividades. 
 Relatórios 
 Atas 
 Portal do AENelas 

- Manter e/ou aumentar a participação 
do Agrupamento em projetos e 
atividades de ligação à comunidade. 

- N. º de projetos e atividades.  

 Relatórios 
 Atas 
 Portal do AENelas 
 Reuniões com entidades locais 

 
 

OBJETIVO 3.3.: PROMOVER OS VALORES DO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Utilização da avaliação do desempenho docente, da avaliação do pessoal não 

docente, da autoavaliação, bem como da avaliação externa como forma de 

promover a excelência: detetar áreas a melhorar como primeiro passo para 

conceber, desenvolver e monitorizar planos de melhoria dos pontos fracos e de 

ação sobre os pontos fortes que ainda possam ser superados; 

 Promover o reconhecimento público da excelência de alunos e docentes: 

tornar visível à comunidade escolar e local a concretização do mérito através de 

iniciativas como os quadros de honra/mérito, cerimónias de entregas de prémios, 

jornadas de boas práticas, participação em eventos da comunidade; 

 Manutenção do quadro de mérito e revisão do regulamento que, a par do 

quadro de excelência, seja divulgado junto da comunidade escolar e local; 

 Divulgar atividades/ações demonstrativas do empenho, disponibilidade e 

comprometimento de alunos e reveladoras do mérito dos mesmos; 

 Continuação da implementação do Projeto Investir na Capacidade (PIC) para 

alunos com mais capacidades em alguma(s) área(s) (capacidades excecionais) - em 

parceria com a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas e com a 

Fundação Lapa do Lobo; 

 (…). 

 Equipa PE, Diretores de 

curso, Autarquia 

 Equipa envolvida na 

viabilização do Projeto Investir 

na Capacidade 

 Associação Portuguesa de 

Crianças Sobredotadas 

 Fundação Lapa do Lobo 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Aumentar as formas de 
reconhecimento público e de valorização 
dos sucessos dos alunos. 

- N.º de alunos propostos.  Grelhas internas 

- Contribuir para que os alunos com 
capacidades excecionais melhorem os 
seus desempenhos escolares. 

- Comparação entre as avaliações em 
anos anteriores e as obtidas no final 
do ano letivo em que tem lugar o 
Projeto. 

 Pautas  

- Contribuir para que os alunos com 
capacidades excecionais, que 
apresentem comportamentos mais ou 
menos problemáticos, melhorem os seus 
níveis de motivação e, portanto, de 
comportamento. 

- Comparação e verificação de 
progressos a nível comportamental e 
de resultados dos alunos abrangidos. 

 Atas de anos anteriores e as 
do ano letivo em que decorreu o 
Projeto. 
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- DOMÍNIO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO – 
 

OBJETIVO 4.: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

OBJETIVO 4.1.: MELHORAR A QUALIDADE DOS PROCESSOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

- Promover formas de gestão participada, corresponsabilizando as diferentes estruturas intermédias; 
- Melhorar processos e canais de comunicação; 
- Melhorar condições de exercício da docência; 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Planeamento e articulação: 

 Planear as atividades de aprendizagem em grupo/departamento no início do ano 
letivo; 
 Refletir sobre o percurso escolar dos alunos;  
 Informar os EE’s, pelos DT’s e pela página web do AENelas, sobre currículos e 
critérios de avaliação apresentados pelos professores das disciplinas no início do ano 
letivo; 
 Adotar estratégias de envolvimento de todos os agentes educativos que 
contribuam para melhorar o sucesso escolar e educativo:  
       - Incutir nos agentes educativos a importância da entreajuda, do espírito de 
iniciativa, da criatividade, do trabalho colaborativo e da partilha; 
       - Continuar a realizar trabalho colaborativo/de partilha entre pares, de forma 
formal e informal, através da observação de aulas; 
       - Se possível, reforçar os espaços temporais, para reflexão e implementação da 
articulação curricular: 
      a)Organizar um tempo comum por grupo disciplinar (de, pelo menos, um bloco de 
90 minutos), de preferência semanal, (ex.: dos grupos de Mat. e de Port.) no horário 
dos professores para reuniões de trabalho colaborativo; 
     b)Libertar pelo menos 2 horas em comum para professores do 1.º CEB a lecionar o 
mesmo ano de escolaridade. 
 Implementar currículos abertos e flexíveis, adequados aos contextos 
socioeducativos; 
 Articular as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - Inglês, Expressões, 
Atividade Física e Desportiva - com as aprendizagens curriculares; 
 Articulação entre as disciplinas, os projetos em desenvolvimento na escola e o meio 
envolvente: participar, organizar ações de sensibilização sobre temáticas do mundo 
real, … 
 

 Práticas de ensino: 

 Promover a “excelência” comportamental: incentivar, desde a educação pré-
escolar, o envolvimento dos alunos na definição de regras de comportamento na sala 
de aula bem como no cumprimento rigoroso das mesmas; 
 Criar espaços e tempos de participação dos alunos em tomadas de decisão e na 
discussão coletiva de temas pertinentes; 
 Promover projetos capazes de desenvolver o domínio da língua e cultura 
portuguesas; 
 Realização de trabalhos de pesquisa com recurso às TIC; 
 Atualizar as técnicas de utilização das TIC em todos os anos de escolaridade; 
 Diversificar estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a responder à 
diversidade dos alunos e respetivas dificuldades detetadas em momentos de avaliação; 
 Proporcionar apoio educativo em diferentes modalidades, sempre que necessário: 
             - Oficinas de leitura/ escrita; 
             - PNL; 
             - Clubes; 
             - BE/CRE; 
            - Salas de estudo, quer em regime aberto, quer por indicação do CT; 
            - Tutorias; 

 Conselho Pedagógico 
 Departamentos 
 Grupos disciplinares 
 Conselhos de Turma 
 Pais e Encarregados de 
Educação 
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            - Coadjuvação em sala de aula. 
 Concursos com vista ao desenvolvimento da escrita, da leitura, da gramática da 
língua, do saber em geral… inseridos no PAA; 
 Comemoração de dias festivos relativos a tradições culturais das línguas em estudo;  

  Comemoração de dias festivos e de sensibilização à construção de uma sociedade 
saudável; 
 Aplicação de planos promotores de sucesso, de acordo com os normativos legais; 

  Desenvolvimento de atividades no âmbito dos planos de desenvolvimento 
elaborados para os alunos com capacidades excecionais para acompanhar o seu ritmo 
de aprendizagem; 
 Implementação de estratégias comuns definidas em grupo disciplinar/conselhos de 
turma no que respeita ao cumprimento dos deveres dos alunos relativamente à 
realização das atividades propostas; 
 Exercitação de técnicas e métodos de estudo no âmbito de cada disciplina; 
 Sensibilização para a importância da realização dos trabalhos escolares com vista à 
obtenção dos melhores resultados; 
 Desenvolvimento de projetos que envolvam os encarregados de educação no 
acompanhamento da aprendizagem dos alunos; 
 Ação concertada pelos conselhos de turma na definição de critérios para o envio de 
tarefas para casa, de forma a proporcionar um trabalho continuado e equilibrado;  
 Definição, em casos que se justifiquem e de acordo com as necessidades específicas 
dos alunos, de estratégias (ex.: ficha de controlo das tarefas de casa) que permitirão 
aos encarregados de educação o acompanhamento das atividades propostas; 
 Reforço da utilização de várias plataformas de ensino-aprendizagem que permitam 
o contacto professor-aluno para além das aulas; 
 Assegurar o cumprimento da totalidade dos programas;  
 Proporcionar, dentro da sala de aula, espaços de partilha do trabalho feito pela 
turma, através da criação de um espaço de exposição; 
 (…). 
 
 Monitorização e avaliação das aprendizagens: 

 Elaboração de critérios e instrumentos de avaliação em conjunto por todos os 
professores do grupo (aferição contínua, ...); 
 Utilização de grelhas Excel e de perfis de desempenho para atribuição de 
classificações finais aos alunos; 
 Informação aos alunos, no início do ano, pelo professor de cada disciplina, acerca 
do dispositivo de avaliação e da sua aplicação; 
 Reuniões específicas para aferir critérios de avaliação (no início do ano letivo e 
precedendo cada momento de avaliação de final de período); 
 Elaboração, reformulação e aplicação dos dispositivos de avaliação de forma a 
minimizar discrepâncias; 
 Informação regular aos DT’s, por parte dos professores, de situações de 
absentismo, quer nos tempos letivos das disciplinas, quer nas diferentes modalidades 
de apoio; 

  Adequar e diversificar métodos de avaliação das aprendizagens, quer na nas 
diferentes áreas curriculares, quer nas diferentes modalidades de apoio; 

  Diversificar os instrumentos de avaliação, com o objetivo de estabelecer o feedback 
entre o que o professor pretende ensinar e o que os alunos estão a aprender: questões 
de aula, fichas de avaliação, minitestes, grelhas de observação em sala de aula, 
atividades práticas, trabalhos de pesquisa, portefólios, …; 
 Participação dos alunos na sua avaliação, quer através da apresentação dos 
resultados obtidos pelos instrumentos de avaliação quer através dos vários momentos 
de autoavaliação. 
 Fomentar a reflexão e o espírito crítico dos alunos, através de autoavaliação 
regular. 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Cumprir as metas de sucesso 
propostas até 2019. 

- Resultados escolares obtidos pelos alunos. 
 Grelhas de sucesso e 
insucesso (Programa de 
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alunos JPM) 
 MISI 
 PAASA 

- Melhorar a qualidade das práticas 
letivas e do processo de ensino-
aprendizagem.  

- Grau de satisfação. 
- Resultados obtidos. 

 Questionários CAF 
 Atas de grupos 
disciplinares 

- Promover a evolução dos resultados 
escolares ao longo do ano letivo, em 
especial dos alunos que apresentem 
mais dificuldades. 

- Comparação dos resultados escolares entre 
os três períodos em avaliação. 

 Gráficos de sucesso / 
insucesso por turma. 

- Aumentar o número de participantes 
nos projetos desenvolvidos nos 
Grupos / Departamentos. 
 

- N.º de projetos desenvolvidos.  
- N.º de participantes nos projetos 
desenvolvidos. 

 Dossiês digitais de 
Grupo/departamento. 
Atas de Grupo/ 
Departamento 
Conselhos de Turma. 

 

OBJETIVO 4.2.: DESENVOLVER A ARTICULAÇÃO ENTRE CICLOS E A SEQUENCIALIDADE DAS APRENDIZAGENS 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Desenvolver a articulação curricular horizontal e vertical: criação de uma tabela de 
conteúdos das disciplinas dos diversos ciclos de ensino; 
 Criar atividades diversificadas que envolvam a interação entre ciclos; 
 Desenvolvimento da prática letiva, tendo em atenção a importância da 
continuidade de alguns dos conteúdos programáticos nos diferentes ciclos de ensino; 
 Envolver os alunos em atividades que estimulem a autonomia, a partilha, o diálogo 
e a intervenção; 
 Desenvolver a criatividade, num contexto de conhecimento baseado na troca de 
experiências; 
 Fomentar nos alunos o gosto pela realização de trabalhos nas áreas da 
comunicação, em contexto curricular e/ou extracurricular; 
 Promover ajustamentos organizativos que permitam o trabalho em equipas de 
professores e demais intervenientes do processo educativo (calendário escolar, 
horários e funcionamento das várias escolas); 
 Criar condições de partilha dos equipamentos e das instalações escolares; 
 Diversificar a oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular, garantindo a 
sequencialidade de aprendizagens e a articulação entre ciclos; 
 (….). 

 Conselho Pedagógico 
 Departamentos 

curriculares 
 Grupos disciplinares 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Boa adaptação / integração dos 
alunos ao longo dos diferentes ciclos. 

- Comportamento e envolvimento dos 
alunos nas atividades letivas. 

 Atas 

- Integração/evolução positiva do aluno 
ao longo dos ciclos. 

- Média das classificações do aluno ao longo 
dos ciclos. 

 Registos biográficos / 
Processos individuais dos 
alunos. 

- Fomento de projetos transversais com 
a participação de disciplinas ou 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular de diferentes ciclos. 

- Resultados escolares. 
- N.º de participantes em projetos 
interciclos. 

 Materiais produzidos. 
 Atas dos Conselhos de 
Turma, grupos disciplinares 
/ Departamentos. 

 

OBJETIVO 4.3.: PROMOVER A CRIATIVIDADE E A EXPRESSÃO ARTÍSTICA 
  

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Desenvolver iniciativas que visem a excelência no plano científico, técnico ou 
artístico, nomeadamente através de: 
        - publicitação de trabalhos de alunos; 
         -organização/promoção de prémios. 
 Valorizar o contributo da expressão artística, nomeadamente da música, para 
estimular a concentração e as capacidades de aprendizagem dos alunos e 

 Direção 
 Conselho Pedagógico 
 Departamentos curriculares 
 Diretores de Turma 
 Professores  
 Professores das AEC´s 
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consequentemente para aumentar o nível de sucesso educativo dos alunos; 
 Privilegiar a celebração/consolidação de protocolos e parcerias que favoreçam a 
participação e envolvimento dos alunos; 
  (…). 

 Serviço educativo da 
autarquia 

 Entidades locais, regionais e 
nacionais de âmbito 
cultural, desportivo, 
artístico, científico 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Participação de cada turma em pelo 
menos um projeto/atividade. 

N.º de iniciativas.  Relatórios de avaliação das 
atividades e projetos 

 

OBJETIVO 5.: PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA E O DESENVOLVIMENTO DAS LITERACIAS PARA ELEVAR 

OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM E O SUCESSO DOS ALUNOS 
 

OBJETIVO 5.1.: PROMOVER A COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA DOS ALUNOS 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Articular com os diferentes departamentos práticas que promovam o gosto pela 
leitura; 
 Concretizar o PNL; 
 Renovar/inovar metodologias de ensino-aprendizagem, intensificando o recurso às 
novas tecnologias e ambientes digitais; 
 Envolver, na promoção da leitura, todos os elementos da comunidade escolar: 
professores, funcionários, alunos; 
  Valorizar a leitura, em diferentes suportes, como resposta às suas expectativas e 
para compreensão do mundo; 
 Reforçar o papel da Biblioteca Escolar enquanto entidade privilegiada na promoção 
das literacias da informação, do livro e da leitura; 
 Dinamizar a atividade “Leituras a Par”; 
  Dinamizar a literacia digital e a literacia científica. 

 Departamento de línguas 
 Departamentos/grupos 
disciplinares 
 Professores bibliotecários 
 Associação de Pais 
 Biblioteca Municipal 
 Fundação Lapa do Lobo 
 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Criar uma comunidade de leitores, 
estimulando o gosto pela leitura 
diversificada. 

- N.º de alunos/professores/turmas e outros 
envolvidos nos diversos projetos de leitura. 
- N.º de livros requisitados e lidos pelos 
alunos. 

 Clubes / biblioteca de 
turma / Requisições na BE  
 Registo da Biblioteca 
 Apresentações escritas e 
orais dos alunos 

- Desenvolver as competências 
literácicas dos alunos, reduzindo o n.º 
de alunos com dificuldade na 
compreensão e expressão oral e escrita. 

- N.º de alunos identificados nas atas com 
dificuldades na compreensão e expressão oral 
e escrita. 
- Progressos verificados ao nível da 
compreensão e expressão oral e da 
compreensão e expressão escrita. 
- N.º de ações/atividades/iniciativas que 
visam a promoção da leitura e da escrita. 

 Atas de conselhos de 
turma 
 Resultados escolares: 
PAASA 
 Relatórios de atividades, 
PAA, atividades de 
articulação, exposições, … 

- Melhorar a compreensão da leitura. 

- Estudo comparativo entre a avaliação inicial 
e a final no teste de avaliação da 
compreensão da leitura (“Reading Span 
Test”). 
- Comparação entre os resultados obtidos a 
Português em anos anteriores e os obtidos no 
final do presente projeto. Poder-se-á (a título 
de curiosidade) verificar os resultados obtidos 
no caso de outras disciplinas. 

 Resultados dos testes 
 Registos de avaliação 
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OBJETIVO 5.2.: ESTIMULAR A CURIOSIDADE INTELECTUAL E A AMBIÇÃO CULTURAL DOS ALUNOS 
- Promover uma cultura de interesse pelo conhecimento. 

ESTRATÉGIAS/ AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Reforçar o papel da Biblioteca Escolar enquanto entidade privilegiada na promoção 
das literacias da informação, do livro e da leitura; 
 Implementação de estratégias para motivar os alunos para a vida escolar, tais como: 
      - Promover ações de sensibilização para alunos e encarregados de educação sobre a 
importância da escola / escolaridade no seu futuro; 
      - Cultivar a ambição cultural dos alunos através de momentos informativos sobre 
cartazes culturais nos media, fundações existentes na região e na comunidade escolar e 
concelhia;  
      - Envolvimento das famílias na participação em atividades culturais, desportivas e de 
solidariedade; 
 Privilegiar projetos e atividades que promovam o prazer de ler de forma a desenvolver 
um ambiente integral de leitura no Agrupamento; 
 Trabalhar em parceria com as famílias e estimular a cooperação e partilha. 

 Departamentos / grupos 
disciplinares / Professor 
bibliotecário 
 Professores 
 Comunidade Educativa 
 SPO 
 Associação de pais  
e encarregados de educação 
 Biblioteca Municipal 
 Fundação Lapa do Lobo 
 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Maior participação das famílias nas 
atividades abertas à comunidade / 
encarregados de educação. 

- Percentagem de participação e de atividades 
desenvolvidas pelos EE’s e/ou a Escola. 

 Relatórios / atas e 
divulgação  

- Envolvimento de um maior 
número de alunos em atividades e 
concursos locais e nacionais. 

- N.º de alunos inscritos nas atividades. 

 Resultados obtidos; fotos, 
blogues, sites, cartazes de 
divulgação das atividades, 
jornais, PAA, relatórios, 
atas, etc. 

 

OBJETIVO 6.: FAVORECER A INCLUSÃO EDUCATIVA E SOCIAL 
 

OBJETIVO 6.1.: REFORÇAR A IMPORTÂNCIA DA FREQUÊNCIA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Manter a articulação com as famílias e a autarquia na definição de horários de 
funcionamento das atividades, de forma a garantir o acesso a todas as crianças, tendo 
como objetivo:  
       a) Complementar a ação educativa da família, em estreita colaboração, 
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a 
sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 
        b) Enriquecer o plano pedagógico escolar com um complemento ocupacional que 
permita uma melhor otimização e gestão do tempo extraescolar através de atividades 
lúdicas, pedagógicas e didáticas. 

 Coordenador da 
Educação Pré-escolar 
 Educadores 
 Direção 
 Autarquia (CAF) 
 APEE 
 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Tentar garantir as condições para 
que todas as crianças do concelho 
frequentem a educação pré-escolar. 

- Horário de funcionamento da educação pré-
escolar. 
- Oferta das atividades da CAF. 

- Horários 
- PAA 

 

OBJETIVO 6.2.: - GARANTIR A TODOS OS ALUNOS DO AGRUPAMENTO A POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA, ESCOLHENDO A VIA QUE MAIS SE ADAPTA ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS E INTERESSES 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Elaboração de um Plano Estratégico de Ofertas Educativas para o Agrupamento nos 
próximos três anos, tendo em conta os interesses dos alunos, as necessidades do 
mercado de trabalho da região e os recursos físicos e humanos do agrupamento; 
 Manutenção e reforço da parceria com o Conservatório de Música para oferta do 
Ensino Artístico Especializado de Música; 
 Adoção de procedimentos mais eficazes de sinalização e acompanhamento dos 

 Direção 
 Diretores de Curso 
 Professores 
 SPO 
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alunos com insucesso escolar; 
 Criação de mecanismos de trabalho regulares dos Diretores de Curso, Conselhos de 
Turma e SPO para proceder à:  

a) Criação de um código de conduta e/ou adaptação do regulamento específico 
dos cursos de forma a responsabilizar mais os alunos que os frequentam;  
         b) Diversificação e procura de estratégias pedagógicas eficazes, com vista a 
motivar e apoiar a aprendizagem dos alunos dos cursos profissionalizantes; 
        c) Reforço da informação e orientação vocacional dos jovens dos cursos 
profissionalizantes. 
 Manter a participação no Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino 
Secundário (OTES), da DGIDC, que tem como meta fornecer ferramentas de 
diagnóstico, de monitorização e de avaliação que apoiem a tomada de decisão local e 
central sobre o percurso dos alunos no Ensino Secundário. 

Metas Indicadores de avaliação Meio de verificação 

- Apresentação de candidaturas 
pedagógicas e financeiras a cursos que 
possibilitem percursos formativos 
diversificados, com vista ao sucesso 
educativo dos alunos (CEF, Profissionais, 
RVCC, EFA, …). 

- N.º de cursos no Agrupamento. 
- Nº de alunos que frequentam os cursos. 

 Processos de candidatura 
 

 

OBJETIVO 6.3.: REFORÇAR A ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 

Ajudar os alunos a definir e construir o seu próprio projeto de vida. 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Dinamização de ações que promovam a motivação intrínseca dos alunos e que 
fomentem a construção de um projeto de vida; 
 Reforçar a orientação escolar e profissional em colaboração com o SPO, integrando 
elementos e atividades de natureza  vocacional nos diferentes níveis de ensino; 
 Desenvolver um programa de orientação vocacional ao longo do ano letivo para 
todos os alunos do 9.º ano; 
 Realização de ações de informação sobre prosseguimento de estudos e ingresso no 
mundo do trabalho; 
 Visitas de estudo que proporcionem contacto com diferentes áreas profissionais, 
enquadradas com instituições do ensino superior, para os alunos do ensino secundário; 
 Estabelecer contactos com universidades e institutos para eventuais protocolos de 
colaboração; 
 Incentivar a participação dos alunos em programas de instituições de ensino superior 
(por ex. no verão) para maximizar a probabilidade de acesso dos alunos ao ensino 
superior, politécnico ou cursos de especialização tecnológica; 
 Promover ações de sensibilização sobre alternativas de formação escolar e 
profissional junto dos alunos e dos encarregados de educação; 
 (…). 

 Diretores de Turma 
 SPO 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Aumentar a procura dos SPO como 
serviço de apoio aos alunos na 
orientação escolar. 

N.º de alunos que procuram os SPO. 
N.º de alunos que participam nas atividades 
de orientação escolar e profissional. 

 Registos dos SPO 

 

OBJETIVO 6.4.: REFORÇAR A DINÂMICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CULTURA 

ORGANIZACIONAL E REFLEXIVA QUE PROMOVA A INCLUSÃO 
 

A-  IMPLEMENTAR O PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 A Educação Especial dará o seu contributo sobretudo na consecução dos seguintes: 
 

      Objetivos gerais: 

i) Favorecer a inclusão educativa e social; 
ii) Investir na qualidade do processo de ensino/aprendizagem; 
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iii) Eliminar a ocorrência de problemas comportamentais considerados graves, isto é, que necessitem 
da ativação de procedimentos disciplinares; 
iv) Envolver os pais nas atividades da escola. 
 

     Objetivos estratégicos específicos: 

i) Favorecer a inclusão educativa e social: 
- Reforçar a dinâmica da educação especial através da implementação de uma cultura organizacional e reflexiva 
que promova a inclusão. 

ii) Investir na qualidade do processo de ensino-aprendizagem: 
   - Desenvolver a motivação intrínseca para o estudo; 
   - Melhorar práticas de diferenciação em contexto de sala de aula; 

- Promover a formação teórica, mas sobretudo prática (em contexto) no âmbito das problemáticas 
consideradas causais do insucesso escolar de alguns alunos; 
- Desenvolver práticas de trabalho colaborativo entre docentes. 

iii) Eliminar a ocorrência de problemas comportamentais considerados graves, isto é, que necessitem da ativação 
de procedimentos disciplinares: 

     - Criar espaços de debate mensais (4.ª feira à tarde, por exemplo) entre alunos, moderados por alunos, sobre 
problemas comportamentais que vão surgindo; 

     - Ampliar a percentagem reservada ao comportamento e atitudes, no âmbito da avaliação. 
iv) Envolver os pais nas atividades da escola. 
 
 Áreas de intervenção: 

i) Qualidade do processo ensino/aprendizagem; 
ii) Comportamentos dentro e fora da sala de aula; 
iii) Envolvimento dos pais e da comunidade. 

 

ATIVIDADE: Definição de critérios explícitos de distribuição de serviço dos diferentes intervenientes na 
Educação Especial. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Integração no Plano de Ação anual dos 
critérios de distribuição de serviço. 

 Construção de um Guia de 
Procedimentos no âmbito da Educação 
Especial.  

 Divulgação a todo o Agrupamento, 
nomeadamente a professores e pais, do 
Guia de Procedimentos, através dos 
coordenadores de Diretores de Turma. 

 Explanação desses procedimentos em 
sessões de esclarecimento, anuais, para 
toda a comunidade educativa.  

- Os documentos referidos contêm todas 

as atividades e os critérios de distribuição 

das mesmas pelos diferentes 

intervenientes. 

- Todos os intervenientes do 

Agrupamento seguem os mesmos 

procedimentos nos diversos processos 

construídos, procedimentos avaliados 

(nomeadamente por atividades inspetivas 

futuras) como sendo de qualidade. 

 Existência dos respetivos 
documentos. 
 N.º de participantes nas 
sessões de esclarecimento. 
 Elevada qualidade dos 
diversos produtos 
respeitantes aos processos 
(documentos construídos no 
âmbito de processos de 
referenciação, por 
exemplo). 

ATIVIDADE: Definição, no Regulamento Interno, da organização e funcionamento da Educação Especial (Ed. 
Esp.) e das respostas educativas. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Integração no Regulamento Interno da 
referência à organização e funcionamento 
da Ed. Esp. e das respostas educativa. 

- O Regulamento Interno descreve, de 
forma clara, a organização e 
funcionamento da Ed. Esp. e das respostas 
educativas. 

 Grau de especificidade da 
forma como a EE e as 
respostas educativas se 
organizam e funcionam. 
 Parecer de futuras 
atividades inspetivas. 

ATIVIDADE: Organização formal dos documentos relativos aos processos dos alunos com necessidades 
educativas especiais, desde o momento da Referenciação até à implementação dos Programas Educativos 
Individuais, culminando nos Relatórios Circunstanciados. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Integração, na drive da Educação - 100% dos processos individuais dos  Organização dos 



________________________________________________________________________________________________ 

 | [Aprovado na reunião de Conselho Geral de ??????.2016] 

 

52 PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS 

Especial, de todos os documentos 
necessários a todas as etapas de um aluno 
com NEE. 

 Explanação, nos próprios documentos, 
em notas, do que é esperado que cada 
item contenha. 

 Articulação com os Coordenadores de 
Diretores de Turma no que respeita à 
organização dos processos individuais dos 
alunos com NEE. 

alunos com NEE estão organizados e 
possuem toda a documentação 
obrigatória. 

processos individuais dos 
alunos, integrando todos os 
documentos obrigatórios. 

ATIVIDADE: Promoção de ações de (in)formação para docentes, pais e assistentes operacionais, desenvolvidas 
no âmbito da Educação Especial, com impacto na melhoria do serviço prestado. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Promoção e/ou dinamização de uma ou 
mais formações por ano para pais de 
alunos com NEE e professores, no âmbito 
de problemáticas ainda não abordadas no 
Agrupamento ou de problemáticas já 
abordadas mas cujo grau de incidência da 
mesma no Agrupamento justifique a 
existência de mais formação.  
- Promoção e/ou dinamização de uma 
formação para assistentes operacionais, 
com vista à compreensão do que são os 
NEE no geral e da forma como estes 
alunos devem ser 
acompanhados/acolhidos.  

 No âmbito do trabalho colaborativo do 
Grupo / Departamento de Educação 
Especial, dinamização de ações de 
(in)formação (que tenham como público-
alvo os próprios professores de Ed. Esp. 
do Agrupamento) que, perante casos 
concretos, permitam a construção de 
percursos, visando uma intervenção 
especializada eficaz. 

- Realização de (promovida e/ou 
dinamizada), no mínimo, uma ação de 
formação por ano acreditada sobre 
problemáticas ainda não abordadas no 
Agrupamento ou já abordadas, mas cujo 
grau de incidência da mesma, no 
Agrupamento, justifique a existência de 
mais formação. 
- Perante questões que foram surgindo 
(ex.: dúvidas sobre a implementação de 
medidas; questões relacionadas com a 
equidade e a igualdade), serão 
promovidas e/ou dinamizadas sessões de 
esclarecimento para o público-alvo em 
questão. 
- Serão promovidas e/ou dinamizadas 
sessões de informação/construção de 
materiais preferencialmente acreditadas 
(ações de curta duração), no âmbito do 
trabalho colaborativo, para o qual os 
docentes de EE terão 1 hora semanal no 
seu horário. 
- 70% da comunidade dos professores do 
Agrupamento participará nas ações 
(formação/sensibilização) desenvolvidas 
no âmbito da educação inclusiva. 
- Frequência das ações 
(formação/sensibilização) por parte de 
90% dos assistentes operacionais do 
Agrupamento. 

 A avaliação, empreendida 
pelo público-alvo em 
questão, revela uma visão 
muito positiva sobre a 
pertinência e dinâmica 
dessas formações. 
 Para a verificação do 
trabalho realizado no 
âmbito do trabalho 
colaborativo da Ed. Esp., 
haverá documentos que 
contemplam a explanação 
das atividades realizadas. 

ATIVIDADE: Definição de mecanismos de monitorização para aferir a eficácia das medidas em curso e 
sustentar a opção pela continuidade ou reformulação – e autorregulação da Educação Especial, 
especialmente no que diz respeito à execução dos PEI e aos resultados dos alunos. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Criação de mecanismos que permitam 
avaliar: 
     - a relação entre o número de horas de 
apoio (de Ed. Esp. e outros) e o sucesso 
escolar dos alunos com NEE; 
     - a eficácia dos apoios de Ed. Esp. e de 
outras terapias no âmbito da melhoria das 
áreas intervencionadas nesses contextos. 

- Os mecanismos de monitorização criados 
permitem retirar conclusões úteis (ou 
seja, que possibilitem a perceção do que 
deverá ser alterado e, consequentemente, 
concorram para o sucesso escolar e 
pessoal dos alunos). 
- O apoio de Ed. Esp. e restantes apoios 
previstos nos PEI revelam-se eficazes (ou 
seja, os alunos melhoram os resultados 
para além do esperado). 

 Grau de sucesso 
académico  
     Indicadores: níveis 
atribuídos; progressos 
realizados nos pontos fracos 
assinalados nos PEI. 
 Evolução nas áreas 
específicas  
     Indicadores: comparação 
entre a avaliação inicial e 
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final realizada no âmbito do 
apoio pedagógico 
personalizado e de 
eventuais terapias de que 
o/a aluno/a usufrua. 
 Grau de satisfação de 
pais e alunos quanto ao 
trabalho realizado pela Ed. 
Esp.  
     Indicadores: resultado do 
questionário preenchido 
pelos pais e alunos no final 
de cada ano letivo. 

ATIVIDADE: Elaboração de um modelo de certificação para efeito de entrada no mercado de trabalho para os 
alunos com plano individual de transição no final da escolaridade obrigatória. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Construção de um modelo de 
certificação para efeito de entrada no 
mercado de trabalho de onde constem 
conhecimentos, capacidades e 
competências adquiridas para os alunos 
com Plano Individual de Transição no final 
da escolaridade obrigatória. 

- 100% dos alunos com CEI completem a 
escolaridade obrigatória, obtendo um 
certificado para efeitos de entrada no 
mercado de trabalho. 

 A existência do 
documento em questão. 

 

ATIVIDADE: Melhoria na acessibilidade a diversos espaços escolares para pessoas com mobilidade 
condicionada 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Levantamento das acessibilidades a 
diversos espaços escolares para pessoas 
com mobilidade condicionada. 

- No final do ciclo para o qual foi 
construído o presente Projeto Educativo, o 
AENelas estará preparado para acolher 
pessoas com mobilidade condicionada. 

 Estruturas construídas, 
que permitam plena 
acessibilidade aos diversos 
espaços escolares para 
pessoas com mobilidade 
condicionada. 

PROCEDIMENTOS DE REFERENCIAÇÃO E AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA 

ATIVIDADE: Cumprimento de todas as etapas inerentes à totalidade dos processos de referenciação recebidos 
pela Educação Especial. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Priorização dos processos de 
referenciação em detrimento de outro 
serviço não letivo. 

 Realização e supervisão, de forma 
atempada, junto da equipa 
multidisciplinar no âmbito de um Processo 
de Referenciação do qual cada elemento 
do GEE seja o responsável, de todos os 
procedimentos inerentes aos processos 
de referenciação e consequente avaliação. 

 Encaminhamento dos alunos não 
elegíveis para a Educação Especial para 
outras respostas. 
 

- Os professores de EE têm 
nos seus horários pelo 
menos uma hora 
reservada aos processos 
de avaliação especializada 
por referência à CIF que 
coordenam. 
- 100% dos processos de 
referenciação foram 
desenvolvidos e 
concluídos dentro dos 
prazos estabelecidos nos 
normativos (60 dias depois 
da data de referenciação). 
- 100% dos alunos não 
elegíveis para a Educação 
Especial foram 
encaminhados para outras 
respostas (a monitorização 
destes percursos é da 

 Registo, em documento próprio, dos 
procedimentos efetuados, comprovando 
que, após receber um processo de 
referenciação, cada responsável pelo 
mesmo seguiu todos os procedimentos 
inerentes ao processo. 
 Cumprimento no tempo previsto de 
todos os processos. 
 O não cumprimento de algum 
procedimento dará lugar a um relatório 
redigido pelo responsável pelo processo – 
professor de Educação Especial – que 
registará todos os passo, datas dos mesmos 
e motivos do atraso. 
 O professor responsável pelo processo de 
avaliação especializada por referência à CIF 
redigirá, em documento próprio, um 
relatório de onde conste o 
encaminhamento para uma resposta que 
não a Educação Especial. 
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responsabilidade do 
Diretor de 
Turma/Professor Titular). 

ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS INDIVIDUAIS 

ATIVIDADE: Elaboração dos Programas Educativos Especiais (PEI), para que sejam documentos que permitam 
uma perceção diacrónica da situação escolar do aluno. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Integração nos PEI de toda a 
informação que consta do Processo 
Individual de cada aluno. 

 Construção de um PEI todos os anos, de 
forma a que em cada PEI esteja reunida 
toda a informação desse aluno. 

 Avaliação do perfil de funcionalidade: 
tem lugar quando se constata que o que 
consta do PEI está discrepante 
comparativamente com o que o aluno 
parece realizar. 

- 100% dos PEI contêm toda a informação 
solicitada em todos os campos do 
formulário. 
- Construção de PEI (revisão) todos os 
anos para 100% dos alunos. 
- Para além de informação de todo o 
percurso escolar, 100% dos PEI possui 
informação atualizada, nomeadamente no 
que respeita ao perfil de funcionalidade. 

 A qualidade dos 
documentos construídos 
(aferida pela equipa 
responsável pela verificação 
destes documentos). 
 A existência de PEI 
revistos / reformulados 
todos os anos.  
 A existência de 
informação atualizada do 
perfil de funcionalidade (a 
informação respeitante ao 
perfil de funcionalidade por 
referência à CIF é atualizada 
quando há mudança de ciclo 
ou quando se considera 
necessário). 

ATIVIDADE: Fundamentação, nos Programas Educativos Individuais, das medidas educativas propostas. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Os PEI têm de explicar claramente a 
relação entre as estratégias, no âmbito 
das medidas adotadas, e os pontos fortes 
e fracos dos alunos – quanto às 
expectativas, estas dizem respeito aos 
alunos com CEI e constam dos 
documentos que integram os Planos 
Individuais de Transição (PIT). 

- 100% dos PEI contemplam os pontos 
fortes e fracos dos alunos. 
- 100% dos PEI explanam as estratégias no 
âmbito das medidas educativas especiais 
previstas. 
  

 Qualidade atribuída pela 
equipa de verificação dos 
PEI. 
 Avaliação dada a estes 
documentos por uma 
eventual inspeção. 

DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS INDIVIDUAIS DE TRANSIÇÃO E DOS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO NA VIDA PÓS-ESCOLAR 

ATIVIDADE: Construção do Currículo Específico Individual e do Plano Individual de Transição com base no 
perfil de funcionalidade e faixa etária dos alunos. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Levantamento dos recursos da 
comunidade, em termos de potenciais 
formadores e empregadores. 

 Levantamento das potencialidades, 
expectativas e necessidades dos alunos. 

 Construção de um CEI e de um PIT que 
vá ao encontro desse levantamento. 

- 95% dos alunos com NEE estiveram 
envolvidos na elaboração e 
implementação do seu PIT. 
- 95% dos alunos com PIT desenvolvem 
estágios pré-profissionais na comunidade 
local, de acordo com as suas motivações, 
desejos e capacidades. 
- 90% dos PIT correspondem às 
expetativas dos pais e/ou encarregados de 
educação. 

 N.º total de alunos com 
PIT que desenvolveram 
estágios pré-profissionais na 
comunidade local. 
 N.º total de alunos que 
participaram ativamente na 
elaboração e 
implementação dos seus 
PIT. 
 Resposta dada pelos 
pais/encarregados de 
educação e alunos com CEI 
e PIT em entrevista. 
 Cumprimento do previsto 
na legislação em vigor sobre 
os PEI dos alunos com mais 
de 15 anos. 
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A ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS INTERVENIENTES, INCLUINDO FAMÍLIAS, SERVIÇOS E ENTIDADES 

ATIVIDADE: Reforçar o envolvimento e participação ativa dos Diretores de Turma, Encarregados de Educação 
e (outros) Parceiros. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Divulgação de saber teórico e prático 
aos diretores de turma sobre os 
procedimentos inerentes aos alunos com 
NEE. 

 Estabelecimento de contactos mais 
frequentes entre o professor de educação 
especial e os encarregados de educação, 
tornando-os elementos ativos de todo o 
processo relacionado com os alunos. 

 Realização de ações de formação que, 
subordinadas às temáticas da educação 
especial/educação inclusiva, lhes digam, 
diretamente, respeito. 

 Continuidade e reforço da articulação 
com as parcerias estabelecidas com o CRI 
da APPACDM e com os 5Sentidos – Espaço 
de reabilitação, através de reuniões mais 
frequentes. 

- 70% dos diretores de turma frequentam 
ações de formação /informação sobre as 
NEE. 
- 50% dos pais frequentam ações de 
formação, promovidas pelo Agrupamento, 
relacionadas com a educação especial. 
- 95% dos pais e/ou encarregados de 
educação participam em 
reuniões/momentos realizadas(os) no 
âmbito da monitorização do processo de 
implementação do PEI. 
- 90% dos pais e/ou EE’s envolvem-se nos 
processos de avaliação especializada dos 
seus educandos. 

 Percentagem de 
participantes nas ações de 
formação/informação. 
 N.º de participações dos 
pais e/ou encarregados de 
educação em 
reuniões/momentos 
realizadas(os) no âmbito da 
monitorização do processo 
de implementação do PEI. 
 Avaliação empreendida 
por uma possível atividade 
inspetiva. 
 Protocolos construídos 
com parceiros. 

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS QUANTO À SUA ADEQUAÇÃO, EFICÁCIA E RACIONALIDADE 

ATIVIDADE: Gestão e avaliação dos recursos humanos e materiais 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Realização de reuniões com os diversos 
intervenientes, de forma a poderem ser 
rentabilizados os recursos humanos e 
materiais pelo maior número de alunos 
que deles necessitam. 

 Garantir que as terapias e outros 
apoios decorram fora do horário letivo, 
através de uma gestão atempada dos 
recursos.  

- Pelo menos 90% dos alunos com 
necessidades ao nível de Terapia da Fala, 
Psicologia, Psicomotricidade ou outra 
beneficiam de apoio neste âmbito. 
- 100% dos alunos dos 2.º, 3.º ciclos e 
ensino secundário (que não tenham CEI) 
usufruem de terapias e outros apoios fora 
do horário letivo. 
- 100% dos alunos do 1.º ciclo usufruem 
de terapias e de apoio no âmbito da 
educação especial em horário letivo que 
não coincida com as disciplinas de 
Português, Matemática e Inglês. 

 Percentagem de alunos 
referenciados com 
necessidades de apoio 
especializados, fora do 
âmbito da educação 
especial, que usufruíram 
dessa resposta. 

B. PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM, TENDO EM CONTA O 

SEGUINTE: 
B.1. PROMOÇÃO DE ATITUDES POSITIVAS NA EDUCAÇÃO PARA AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ALUNOS 

ATIVIDADE: Promoção de programas de educação parental e intervenção em processos de envolvimento dos 
pais. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Dinamização de ações de formação 
para pais sobre educação parental de 
alunos com NEE. 

- 60% dos pais participam nestas ações.  N.º de participações. 

ATIVIDADE: Melhoria das condições e do ambiente educativo da escola numa perspetiva de fomento da 
qualidade e da inovação educativa. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Promoção de formação para os 
professores da Escola / Agrupamento, que 
vá ao encontro das necessidades (teórica 
e prática): problemáticas ainda não 

- 70% dos professores participam nestas 
formações. 
- Produzir o registo das reuniões tidas com 
os professores do ensino regular no 

 N.º de participações. 
 N.º de registos. 
 Comprovativos 
eletrónicos arquivados 
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abordadas; divulgação de estratégias de 
diferenciação na sala de aula; formação 
sobre falta de motivação intrínseca / 
problemas comportamentais…  

 Apoio aos professores do ensino 
regular, no contexto do trabalho a realizar 
com alunos com NEE. 

âmbito da construção de percursos a 
serem implementados com alunos com 
NEE na sala de aula regular. 
- Arquivar os comprovativos eletrónicos 
dos materiais partilhados com os 
professores do ensino regular. 

B.2. DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE REFLEXÃO SOBRE E NA AÇÃO 

ATIVIDADE: Fomentar práticas reflexivas sobre e na ação educativa, individualmente ou em grupo, através da 
divulgação e utilização, por exemplo, do “Iris Aide Memoir Bookmark”. 

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Criar espaços que permitam a reflexão 
sobre as práticas adotadas e as boas 
práticas a adotar. 

- As ações de (in)formação possibilitam 
uma reflexão, orientada ou livre, sobre a 
educação inclusiva e as melhores práticas 
a adotar. 

 N.º de participações nas 
ações de formação 
promovidas e/ou 
dinamizadas pelo 
Agrupamento no âmbito da 
inclusão. 

B.3. MELHORIA DA QUALIDADE DAS RESPOSTAS EDUCATIVAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ATIVIDADE: Aferição de (boas) práticas no âmbito da Educação Especial  

ESTRATÉGIAS METAS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO 

 Criar espaços, no interior do grupo de 
Educação Especial, que permitam a 
reflexão sobre as práticas adotadas e as 
boas práticas a adotar. 

 Integração, na drive da Educação 
Especial, de materiais/recursos que 
possam ser utilizados por todos os 
docentes de Ed. Esp., quer em contexto de 
avaliação quer em contexto de 
intervenção. 

- Dinamização de sessões de (in)formação 
(algumas acreditadas) com vista à aferição 
de procedimentos no âmbito da 
intervenção especializada, da 
responsabilidade da Ed. Esp.. 
 - Drive da Ed. Esp. contém um conjunto, 
progressivamente alargado, de materiais 
úteis para a avaliação dos alunos 
(especializada por referência à CIF e 
formativa) e para a intervenção no âmbito 
da Ed. Esp.. 

 N.º de ações promovidas. 
 N.º de participantes 
envolvidos. 
 Quantidade e qualidade 
dos materiais que constam 
da drive da Ed. Esp. 
(qualidade avaliada por uma 
possível atividade inspetiva). 

 

 

OBJETIVO 6.5.: DIVERSIFICAR A OFERTA DOS CURSOS DE VÁRIOS NÍVEIS DE ENSINO 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Acompanhamento das medidas do Ministério da Educação para a criação de ofertas 
educativas que promovam a aprendizagem ao longo da vida; 

Divulgação de todas as ofertas da educação e formação de adultos junto da 
comunidade local em articulação com a autarquia (Unidade Empreende); 

 Desenvolvimento de ações de sensibilização para as vantagens da frequência e mais-
valias destes cursos, em articulação com o IEFP e a Rede Social Local, quando solicitado no 
seu Plano de Ação; 

 Disponibilização, se necessário, dos serviços adequados ao bom funcionamento destes 
cursos (Biblioteca, equipamentos, etc.), de forma a:  
      a) Promover o desenvolvimento de competências que favoreçam a aprendizagem ao 
longo da vida e potencie as condições de empregabilidade da população adulta do 
concelho. 

 Direção 
 Professores 
 Assistentes operacionais 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Promover a integração de jovens que 
interromperam a sua escolaridade no 
regime normal e trazer de volta ao 
sistema jovens e adultos que o tinham 
abandonado. 

- N.º de alunos/formandos que regressarem 
ao sistema educativo. 

 Registos biográficos 
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DOMÍNIO: LIDERANÇA E GESTÃO 
 

OBJETIVO 7: PROMOVER A MELHORIA DO CLIMA DE ESCOLA 
 

OBJETIVO 7.1.: CONSOLIDAR UMA CULTURA IDENTITÁRIA DA ESCOLA 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Transmitir regularmente, a toda a comunidade escolar, quer informalmente quer 
em reuniões e atividades, a visão definida para o Agrupamento; 

 Aumentar a cooperação e coordenação entre os diferentes estabelecimentos de 
ensino do Agrupamento; 

 Materializar os valores do Agrupamento em normas e procedimentos; 

 Garantir que a comunidade escolar conhece o Regulamento Interno e divulgá-lo 
junto dos alunos, pais, professores e assistentes operacionais através, entre outras, 
de: 

a) entrega de um resumo das principais normas de convivência na escola como 
forma de tornar próximos os princípios que o Agrupamento definiu no seu Projeto 
Educativo; 

b) desenvolver um trabalho consistente no sentido de fazer refletir, nos 
procedimentos da escola, os valores que a Escola/Agrupamento sustenta (por ex.: 
proposta de um sistema de quadros de honra no âmbito do Agrupamento, que tem 
como objetivo distinguir os alunos que se destacam em diversas áreas de formação 
humana, social e académica); 

 Apostar em áreas e valências que reforçam a cultura de Escola/Agrupamento, 
desde os níveis de ensino mais baixos até ao final da escolaridade obrigatória, como 
por exemplo:  
       a) fomentar o sentido de orgulho e brio na Escola/Agrupamento através da 
promoção de áreas como o desporto escolar, a biblioteca, a participação em 
projetos, etc…, quer interna quer externamente, assumindo-se estas áreas como 
um meio privilegiado de comunicação dos valores e da visão da 
Escola/Agrupamento e uma forma de reconhecimento para aqueles que neles estão 
envolvidos; 

 Promover a identidade da Escola/Agrupamento no exterior através de uma 
estratégia de marketing junto da comunidade, utilizando vários instrumentos, como 
o portal do Agrupamento, ciclos de conferências em parceria com a associação de 
pais, dia(s) da(s) escola(s), dia do patrono, (…); 

 Divulgar, junto da comunidade educativa (e não só), todo o percurso e resultados 
do Projeto Investir na Capacidade (PIC); 

 Projetar para o exterior a imagem do Agrupamento como escola de Excelência; 

 Melhorar a divulgação do que nas escolas se faz, através da página web do 
Agrupamento e de outros meios de difusão; 

 Promover a motivação dos docentes e não docentes: desenvolver ações que 
aumentem o nível de satisfação dos professores e funcionários, manifestando-se na 
qualidade de ensino, na estabilidade do corpo docente, na disponibilidade e forma 
de contacto com alunos e pais, ou na pró-atividade no sentido da contribuição para 
a escola. Por exemplo:   
        a) monitorizar o clima de escola através de questionários de satisfação anuais, 
realizados aos professores e funcionários, permitindo não só a identificação de 
pontos fortes mas também dos pontos que causam desconforto e os que podem 
ser melhorados; 
        b) realizar atividades entre docentes e não docentes, de cada escola e do 
Agrupamento, com vista a aumentar o convívio e o relacionamento pessoal. 

 Fomentar um clima de confiança, tranquilidade e solidariedade; 

 Favorecer a abertura à comunidade escolar, fomentando uma cultura de 
proximidade e diálogo e contribuindo para reforçar a harmonia no Agrupamento. 

 Direção 
 Conselho Geral 
 Conselho Pedagógico 
  Coordenadores de 
estabelecimento 
 Estruturas intermédias: 
coordenadores de 
departamento, delegados 
disciplinares; diretores de 
turma 
 Professores 
 Assistentes operacionais 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- 100% dos docentes e não docentes - Índice de conhecimento do PE pelos  Avaliado em barómetro do 
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conhecem a visão definida no PE do 
Agrupamento. 

docentes e não docentes. Agrupamento (questionários a 
docentes e não docentes) 

- 70% dos pais e EE conhecem o PE. 
- Índice de conhecimento do PE pelos pais 
e EE. 

 Avaliado em barómetro da 
Agrupamento (questionários a 
docentes e não docentes) 

- 100% dos Pais e EE conhecem o RI 
do Agrupamento. 

- Índice de conhecimento do RI pelos pais 
e EE. 

 Avaliado em barómetro da 
Agrupamento (questionários a 
docentes e não docentes) 

- Aumentar (10%) o grau de satisfação 
da comunidade educativa. 

- Índice global de satisfação da 
comunidade educativa com a Escola / 
Agrupamento. 

 Avaliado em barómetro do 
Agrupamento (questionários a 
docentes e não docentes, a 
alunos e pais, em 2012 e em 
2014). 

- Procurar alcançar a excelência nas 
práticas e nos resultados. 

- Resultados obtidos. 
- Grau de satisfação da comunidade 
educativa. 

 Rankings, atas e relatórios 

 

OBJETIVO 7.2.: POTENCIAR AS ESTRUTURAS E ÓRGÃOS DO AGRUPAMENTO 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Promover a articulação entre os órgãos do Agrupamento para que  se reconheça 
o princípio da subsidiariedade; 

 Envolver e corresponsabilizar as várias estruturas e membros do corpo docente 

através de uma delegação de competências efetiva pela Diretora, no sentido de 

partilhar responsabilidades e aumentar a agilidade e eficácia nos procedimentos do 

Agrupamento; 

 Definir grupos de trabalho (por ex.: secções do Conselho Pedagógico) para tratar 

temas transversais ao Agrupamento, de forma a agilizar a intervenção, aumentar a 

eficácia, promovendo a responsabilização e o trabalho colaborativo; 

 Valorizar o papel do DT enquanto responsável pela coordenação das atividades 

da turma e da ligação Escola-EE’s; 

 Melhorar a articulação dos órgãos do Agrupamento com o serviço educativo da 

autarquia, nomeadamente no que diz respeito à educação pré-escolar e 1.º CEB: 

CAF, AEC´S, pessoal não docente; 

 Instituir mecanismos para aperfeiçoar os procedimentos do Conselho 

Administrativo (ex.: controlo financeiro, coordenação de compras para o 

Agrupamento, …); 

 Envolver as diferentes estruturas e órgãos na otimização dos instrumentos de 

gestão estratégica do Agrupamento (PE, PCA e PAA); 

 Incentivar a criação de espaços de reflexão/formação que promovam a melhoria 

contínua do AENelas; 

 (…). 

 Diretora 
 Sudiretor 
 Adjuntos da Diretora 
  Coordenadores de 
estabelecimento 
 Conselho geral 
 Conselho Pedagógico 
 Diretores de Turma 
 Coordenador da educação 
pré-escolar   
 Coordenador do 1.º CEB 
 Serviço Educativo da 
autarquia 
 Conselho Administrativo 
 Departamentos 
 Coordenação de DT 
 Conselhos de Turma 
 Associação de Pais 
 Associação de Estudantes 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Aumentar (10%) o grau de satisfação 
da comunidade educativa. 

- Índice global de satisfação da 
comunidade educativa com a 
Escola/Agrupamento. 

 Avaliado em barómetro do 
Agrupamento (questionários a 
docentes e não docentes, a 
alunos e pais, em 2012 e em 
2014). 

- Garantir uma boa gestão do 
orçamento do Agrupamento. 

- Execução do orçamento do 
Agrupamento. 

 Relatório anual de contas de 
gerência do Agrupamento. 

 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 | [Aprovado na reunião de Conselho Geral de ??????.2016] 

 

59 PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS 

OBJETIVO 7.3. PROMOVER A INOVAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO, INCENTIVANDO E REFORÇANDO A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 

PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Apoio sustentado à inovação, quer nos fins quer nos meios postos à disposição 
pelo Agrupamento; 

 Apoio à participação em projetos nacionais e internacionais que visem 
proporcionar novas oportunidades para a prossecução de critérios de excelência; 

 Definir a participação em projetos que promovam a visão e constituam 
mais‐valias para a Escola/Agrupamento; 

 Envolver o pessoal docente e não docente na construção do seu plano de 
formação, a partir das necessidades apontadas pelos mesmos, tendo em vista a 
melhoria das suas competências profissionais. 

 Promover e incentivar a realização de ações de formação, sempre que possível no 
Agrupamento, adequadas às áreas de formação inicial e alinhadas com as 
necessidades mais específicas do Agrupamento, constituindo uma oportunidade de 
partilha e trabalho colaborativo. 

 Cooperar com o Centro de Formação EduFor, sugerindo formação de acordo com 
as necessidades sentidas;  

 Diligenciar junto do Centro de Formação a certificação/acreditação de equipas de 
trabalho do Agrupamento (ex.: equipa de autoavaliação, …), de forma a incentivar o 
desenvolvimento profissional dos docentes; 

 Investir na organização de jornadas de formação, com vista à sua creditação pelo 
Centro de Formação EduFor. 

 Direção 
 Conselho Pedagógico 
 Departamentos 

curriculares 
 Diretores de Turma 
 Professores  
 Serviços Administrativos 
 Assistentes operacionais 
 Professores das AEC´s 
 Serviço educativo da 

autarquia 
 Entidades locais, regionais 

e nacionais de âmbito 
cultural, desportivo, 
artístico, científico 

Metas/Resultados esperados Indicadores de avaliação Meio de verificação 

- Desenvolver uma cultura de 
atualização e aplicação sistemática dos 
conhecimentos e de autoavaliação. 

- N.º de iniciativas/ações. 
- N.º de participantes nas ações. 
- Grau de frequência das ações. 

 Divulgação das ações 
 Lista(s) de inscrições 

 

OBJETIVO 8: GARANTIR A EFICÁCIA DOS PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO 
 

OBJETIVO 8.1.: FAVORECER A TRANSIÇÃO DOS ALUNOS ENTRE NÍVEIS E CICLOS DE ENSINO, GARANTINDO A CONTINUIDADE 

PEDAGÓGICA E A EXPERIÊNCIA DE ESCOLA INTEGRADA 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Estabelecer mecanismos de sinalização precoce e de acompanhamento dos 
alunos logo desde o jardim-de-infância, que perdurem ao longo do seu percurso 
escolar no Agrupamento; 

 Para além da legislação vigente, aplicar critérios pedagógicos de constituição 
dos grupos e das turmas definidos em Conselho Pedagógico: 
      a) as turmas devem ser constituídas por alunos com nível etário próximo; 
      b) deve existir proporcionalidade entre sexos; 

c) alunos com um percurso escolar irregular em ano(s) letivo(s) anterior(es) 
devem ser agrupados de forma a possibilitar o apoio pedagógico 
necessário; 

d) os alunos retidos devem ser distribuídos equitativamente pelas turmas; 
e) sempre que existirem motivos de natureza disciplinar que o justifiquem, os 
alunos provenientes da mesma turma devem ser distribuídos pelas restantes 
turmas; 
f) a organização das turmas no ensino secundário é feita em função das 
opções disciplinares dos alunos e dos níveis em que estes se inscrevem. 

 (Re)definir critérios de distribuição de serviço docente, garantindo a 
constituição de equipas pedagógicas que acompanhem os alunos ao longo de 
cada ciclo; 

  (….) 

 Direção  
 Coordenadores de DT’s 
 Diretores de Turma 
 Conselho Pedagógico 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 
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- Manter atualizado o processo individual 
dos alunos. 

- Guiões elaborados pelos 
Coordenadores de DT’s. 

 Processo individual de cada 
aluno – arquivo organizado de 
todos os documentos segundo 
orientações normalizadas. 

 

OBJETIVO 8.2.: MANTER/MELHORAR A QUALIDADE, A SEGURANÇA E A DIVERSIDADE DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS 

EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Diligenciar, com celeridade, junto das entidades competentes (Ministério da 
Educação, Autarquia, ou parceiros, …) formas de financiamento ou meios para: 

a) garantir o reapetrechamento das salas de aula, centros de recursos e espaços 
desportivos com os recursos necessários ao cumprimento dos programas 
curriculares; 
b) humanizar os espaços através de obras de reparação, manutenção e 
beneficiação, proporcionando um bom clima educativo; 

       c) melhorar a sinalização dos espaços; 
       d) construir acessos alternativos para pessoas com mobilidade reduzida. 

 Melhorar as condições de higiene nos espaços interiores e exteriores; 

 Preparar um plano de intervenção no espaço da biblioteca escolar da EBFA, de 
forma a torná-lo mais atrativo, funcional e acolhedor; 

 Garantir um ambiente de segurança aos alunos e restante comunidade escolar; 

 Fomentar junto de alunos, professores, assistentes operacionais e pais a 
corresponsabilização pelos espaços das escolas, quer sejam os espaços de aula, quer 
de lazer, no que se refere a questões de limpeza, de civismo, decorativas e outras; 

 Aproveitar alguns espaços das escolas para iniciativas de promoção da formação 
cívica (refeitório, salas de convívio, …); 

 Integrar, sempre que possível, os espaços das escolas no desenvolvimento de 
projetos, nomeadamente os espaços verdes (Ecoescolas), paredes de grande 
dimensão (Clube das Artes e Restauro), ... 

 Proceder à atualização dos planos de emergência e realização de simulacros nas 
várias escolas do Agrupamento; 

 Preservar a memória da Escola, nomeadamente recuperando equipamento 
imobiliário e organizando o arquivo. 

 Direção 
 Coordenadores de 
estabelecimento 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Aumentar o grau de satisfação da 
comunidade escolar com a qualidade 
das instalações, equipamentos e 
condições de segurança das escolas. 
 

- Grau de satisfação de alunos, 
professores, assistentes operacionais e 
encarregados de educação relativamente 
às instalações, equipamentos e condições 
de segurança. 

 Avaliado em barómetro do 
Agrupamento (questionários 
a docentes e não docentes, a 
alunos e pais em 2012 e em 
2014). 

- Por ano, revitalizar ou recuperar, pelo 
menos, um espaço em cada 
estabelecimento de ensino do 
Agrupamento. 

- N.º de diligências efetuadas para a 
realização das obras de melhoramento / 
aquisição de equipamentos. 

 Registos 
 Obras ou aquisições  

- Reduzir progressivamente o número 
de acidentes em contexto escolar. 

- N.º de alunos acidentados no recinto 
escolar e encaminhados para a UCC. 

 Registos 

- Garantir que a comunidade escolar de 
cada estabelecimento de ensino 
conheça os procedimentos a adotar em 
caso de situações de emergência. 

- Comportamento da comunidade escolar 
durante os simulacros. 

 Observação direta 
 Registo de pontos fracos 

 

OBJETIVO 8.3. DINAMIZAR AS BIBLIOTECAS COMO CENTRO DE CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Promover as bibliotecas como polos de atividade cultural e de construção de 
aprendizagens, espaços vivos e de utilização aberta e criativa;  

 Promover a articulação sequencial entre as três bibliotecas do Agrupamento (JI-CE-

 Professor bibliotecário 
 Professores 
 Assistentes operacionais 
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2.º,3.º CEB-ES), bem como a articulação entre os vários ciclos (atividades do 2.º e 3.º 
CEB destinadas ao 1.º CEB/JI); 

 Garantir a afetação de recursos humanos e financeiros adequados às três bibliotecas 
do Agrupamento, de forma a permitir a concretização do respetivo Plano de Ação; 

 Integrar as iniciativas da BE no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, de forma 
a garantir a melhor articulação com as várias estruturas pedagógicas, bem como a sua 
divulgação a toda a comunidade educativa; 

 Aumentar a utilização da BE pela comunidade educativa; 

 Incentivar e otimizar a utilização da Biblioteca Escolar, reconhecendo e valorizando o 
seu papel na promoção do sucesso escolar e educativo;  

 Manter a dinâmica já instituída no âmbito da Rede de Bibliotecas do Concelho; 

 Disponibilizar materiais livro e não livro, equipamentos e criar um ambiente 
favorável à aprendizagem. 

 Coordenadores de 
Departamento 
 Direção 
 Biblioteca Municipal 
 Entidades do concelho 

Metas Indicadores de avaliação Meio de verificação 

- As definidas pelo MAABE (Modelo de 
Autoavaliação das Bibliotecas Escolares) 

- Constantes no MAABE  Relatório MAABE 

 

OBJETIVO 8.4.: MELHORAR A GESTÃO FINANCEIRA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Promover a poupança energética; 

 Incentivar a redução do consumo de papel; 

 Promover o bom funcionamento dos serviços; 

 Simplificar procedimentos organizacionais; 

 Melhorar o atendimento aos diferentes públicos; 

 Diligenciar para a melhoria da qualidade do serviço nos refeitórios do Agrupamento, 
nomeadamente naqueles que são concessionados; 

 Criar condições para promover a separação e reciclagem de materiais; 

 Estimular a participação de todos; 

 Procurar prevenir conflitos e/ou contribuir para a sua rápida resolução; 

 Incentivar o cumprimento das normas de segurança e higiene no trabalho; 

 Promover momentos de convívio e de partilha; 

 Reconhecer formal e informalmente o desempenho e o empenho; 

 Promover a recolha de sugestões de melhoria dos serviços e proceder à sua 
implementação, dentro do possível; 

 (….). 

 Direção 
 Coordenadores de 
estabelecimento 
 Chefe dos SA 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Reduzir em 5 % ao ano os custos com o 
consumo energético. 

- Valores anuais das faturas. 
 Documentos/Faturas  

- Reduzir em 5% ao ano os custos com os 
consumos de papel. 

- Valores anuais das faturas. 
 Documentos/Faturas 

- Aumentar a quantidade de materiais passíveis 
de reciclagem. 

- Quantidade de produtos para 
reciclagem. 

 Registos 

- Aumentar a comunicação/informação, 
promover o trabalho colaborativo entre todos, 
cultivando a qualidade de vida e o bem-estar de 
todos os que trabalham e estudam nas escolas 
do AENelas. 

- Índice de satisfação da 
comunidade em relação aos 
serviços do Agrupamento 
(funcionamento, atendimento, 
clima de escola…). 

 Avaliado em barómetro 
do Agrupamento 
(questionários a docentes e 
não docentes, a alunos e 
pais, em 2012 e em 2014). 
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OBJETIVO 9: PROMOVER UMA CULTURA DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO QUE GARANTA UM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 
 

OBJETIVO 9.1.: PROMOVER UM SISTEMA DE AUTORREGULAÇÃO EFICAZ 
 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

 Manter a implementação do modelo de avaliação CAF (Common Assessment 
Framework); 
 Atualizar e dinamizar a equipa de autoavaliação, integrando elementos dos vários 
níveis de ensino e intervenientes no processo educativo, e que desenvolva iniciativas 
para:  
   a) construir ou adaptar instrumentos de trabalho;  
   b) promover a recolha sistemática de dados sobre os diferentes aspetos da ação 
educativa do Agrupamento (aplicar questionários, realizar entrevistas, calcular 
indicadores, …); 
   c) analisar e trabalhar a informação recolhida; 
   d) promover uma reflexão participada na comunidade educativa;  
   e) propor planos de ação para a melhoria do funcionamento e dos resultados do 
agrupamento. 
 Potenciar os planos de melhoria do Agrupamento para níveis superiores de eficácia 
sobre a análise efetuada durante o ano e delineando planos de melhoria para o ano 
seguinte; 
 Sistematizar os esforços de melhoria desenvolvidos; 
 Refletir acerca dos sucessos e/ou insucessos para uma permanente procura da 
melhoria da qualidade. 

 Direção 
 Equipa de autoavaliação 
 Conselho Pedagógico 
 Comunidade educativa 

 Conselho Geral 

METAS INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

- Promover uma cultura de reflexão crítica e 
de avaliação sistemática, envolvendo todos 
os órgãos num efetivo debate. 

- N.º de elementos / órgãos 
participantes na reflexão. 
- N.º de planos de ação para a 
melhoria.  

 Atas de reuniões 
 Documentos produzidos 

- Avaliar e monitorizar os resultados das 
ações desenvolvidas pelo Agrupamento, com 
vista a atingir as metas definidas pelo ME. 

- Resultados das ações em 
comparação com as metas definidas 
pelo ME. 

 Registos do Agrupamento  
 Dados fornecidos pelo ME 
(MISI) 

Para cumprir as finalidades enunciadas nos diversos domínios, o Agrupamento propõe a continuação e 

incremento de uma cultura que, assumindo os valores definidos e aceites pela maioria, tem contribuído 

para criar um Agrupamento de escolas com alma e características próprias que o tornam numa Escola com 

identidade.  

Esta cultura tem por base o diálogo permanente entre todos os elementos da comunidade escolar e 

entre estes e os encarregados de educação e a restante comunidade educativa. Uma grande abertura no 

sentido da inovação contínua e sistemática, uma cultura de diversidade, de implicação, de envolvimento e 

comprometimento são os fundamentos das nossas práticas. 

VI. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

Reconhecendo-se como um dos documentos estruturantes da ação do Agrupamento para os próximos 

três anos, o Projeto Educativo é, no entanto, de igual forma um projeto dinâmico, sujeito a correções de 

prioridades ou de percurso, resultante de sugestões, críticas construtivas e contributos de toda a 

comunidade educativa. 
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Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o Projeto Educativo 

será avaliado num processo de análise e de reflexão sobre a organização do Agrupamento, tendo como 

objetivo a promoção de boas práticas pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante 

aperfeiçoamento do serviço prestado à comunidade. 

A avaliação do Projeto Educativo avaliará o grau de realização das ações, medidas e atividades 

consumadas no seu plano estratégico, o Plano de Organização Pedagógica do Agrupamento e Plano Anual 

de Atividades, através das quais o Agrupamento se propõe desenvolver a sua ação educativa. Esta avaliação 

constitui um processo de aferição de resultados obtidos, de metas alcançadas, de objetivos concretizados e 

estará articulada com o processo de autoavaliação do Agrupamento. 

Face às dinâmicas atuais da sociedade e às permanentes exigências e mudanças do sistema de ensino, 

é importante que a avaliação do Projeto Educativo contemple momentos intercalares que solicitam a 

implementação de medidas de revisão do plano estratégico, de forma a superar problemas encontrados ou 

a ajustar alguns objetivos e estratégias a novas circunstâncias ou contextos. Este pressuposto reitera o 

princípio da participação alargada e holística de todos os agentes educativos, fomentando e promovendo 

práticas de articulação, de coordenação e supervisão. 

Assim, no final de cada ano letivo será feita uma avaliação intermédia (avaliação formativa) para 

compreender, de um modo concreto e sistemático, o que está a resultar e a falhar na implementação do 

projeto, podendo determinar a adoção de medidas de ajustamento ou correção de estratégias.  

No final do ciclo de implementação, avaliar-se-á o progresso realizado, numa avaliação sumativa que 

corresponde ao balanço final e à visão de conjunto do caminho percorrido, confrontando o 

desenvolvimento do projeto no final do ciclo com os objetivos globais estabelecidos. 

Sendo a avaliação do Projeto Educativo da competência do Conselho Geral, tal como estipulado na lei, 

o acompanhamento e a monitorização do nível de execução do Projeto será complementado pelo Conselho 

Pedagógico, em estreita colaboração com o Conselho Geral, que emitirá recomendações e pareceres 

quando entender necessário. 

A elaboração dos resultados da avaliação (formativa e sumativa) será da responsabilidade da equipa 

de autoavaliação constituída no Agrupamento, que deverá englobar um elemento de cada ciclo de ensino 

do Agrupamento, dois responsáveis pelo Projeto, o representante da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação e, se possível, um consultor externo (amigo crítico).  

Serão utilizadas metodologias qualitativas e quantitativas com base nos documentos identificados 

como meio de verificação dos indicadores definidos neste projeto.  

VII. DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

Para que o Projeto Educativo e as suas linhas orientadoras sejam devidamente apropriados pelos 

seus dinamizadores, destinatários e demais intervenientes, é necessário ativar um processo de 
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comunicação consistente que agregue todos os agentes em torno de um objetivo comum, sabendo que, 

desta forma, também concretizarão os seus objetivos individuais. 

A equipa coordenadora responsável pela elaboração do Projeto delineará um plano de 

comunicação com estratégias e atividades adequadas de divulgação do mesmo, quer junto da comunidade 

educativa, quer da comunidade envolvente (parceiros sociais e económicos). 

O plano de comunicação visará, entre outros, dar a conhecer a oferta educativa e formativa do 

Agrupamento, divulgar os resultados alcançados, promover as suas atividades, projetos e eventos, quer no 

interior (comunicação interna) quer no exterior (comunicação externa). 

A informação resultante do processo de avaliação do Projeto Educativo poderá ser usada para 

promover serviços e produtos do Agrupamento, considerando que as análises resultantes do processo de 

avaliação e os relatórios baseados nesses resultados podem adquirir maior credibilidade e legitimidade 

junto da comunidade, constituindo suporte privilegiado das ações de comunicação e marketing do 

Agrupamento. 

Serão utilizadas as seguintes estratégias de divulgação: 

- Sessão solene aberta a toda a comunidade educativa - no início de cada ano letivo; 

- Sessão de informação dos departamentos curriculares – no início e fim de cada ano letivo; 

- Sessão de informação do pessoal não docente – no início e fim de cada ano letivo; 

- Sessões de informação dos DT’s/Encarregados de Educação – no início de cada ano letivo; 

- Sessões de informação dos DT’s/alunos – início do ano letivo; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

- Consulta nas bibliotecas escolares/átrio de cada escola; 

- Portal do Agrupamento (Projeto, respetivos relatórios de avaliação intercalar e os resultados de 

avaliação final). 

 

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Este Projeto Educativo tem a vigência de três anos, de 2016/17 a 2018/2019, e, depois de validado 

pelo Conselho Pedagógico, entrará em vigor após a sua aprovação em Conselho Geral. 

 

Nelas, ---- de outubro de 2016 

 

 

A equipa coordenadora 

Ana Cristina Lemos Rodrigues 

Ana Isabel Loureiro 

Ana Paula Gomes do Céu 

João Rui Duarte Sampaio 

Maria de Fátima Almeida 

Maria de Lurdes Coelho Figueiredo 
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Validado pelo Conselho Pedagógico na reunião de  2016-10-12 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

(Olga Maria Costa Carvalho) 

 

Aprovado pelo Conselho Geral na reunião de 2016-???-??? 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

 

(Luís Miguel Monteiro Carreiró)
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ANEXO 1-  RESULTADOS ESCOLARES 
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QUADRO 1 – TAXA DE SUCESSO POR ENSINO/MODALIDADE/ANO OU TIPO 

Ano Letivo 2013/14 2014/15 2015/16 Média 
dos 3 

últimos 
anos- 

AENELAS 

Média 
dos 3 

últimos 
anos- 

Nacional 

METAS 

Taxas de 
Sucesso  

 AENELAS* Nacional * AENELAS* Nacional * AENELAS* Nacional * 2016/17 2017/18 2018/19 

Regular 90,7% 88,9% 94,0% 90,9% 95,8% 92,7% 93,5% 90,8% 94% 95% 96% 

1.º ano 96,4% 100% 97,3% 100% 96,8% 100% 96,8% 100% 98% 99% 99% 

2. º ano 88,3% 88,4% 83,2% 89,4% 87,6% 90,3% 86,4% 89,4% 87% 89% 91% 

3. º ano 95,5% 94,1% 93,0% 95,4% 95,0% 96,8% 94,5% 95,4% 96% 96,5% 97% 

4. º ano 98,1% 95,7% 97,7% 97,5% 97,4% 97,6% 97,7% 96,9% 98% 98,5% 99% 

1.º ciclo 94,6% 94,6% 92,8% 95,6% 94,2% 96,2% 94,4% 95,4% 94,6% 95,4% 97,2% 

5. º ano 91,0% 88,2% 94,9% 90,7% 96,6% 92,4% 94,2% 90,4% 95% 96% 97% 

6. º ano 92,2% 86,0% 96,5% 89,7% 100% 92,7% 96,2% 89,5% 96% 96,2% 97% 

2.º ciclo 91,6% 87,1% 95,7% 90,2% 98,3% 92,6% 95,2% 90,0% 95,4% 96,1% 97% 

7.º ano 88,3% 82,0% 89,5% 83,6% 94,1% 86,4% 90,6% 84,0% 91% 92% 93% 

8.º ano 86,7% 86,0% 91,9% 89,1% 96,3% 91,5% 91,6% 88,9% 92% 93% 94% 

9.º ano 76,8% 82,9% 98,9% 87,3% 100% 89,7% 91,9% 86,6% 92% 93% 94% 

3.º ciclo 83,9% 83,6% 93,4% 86,7% 96,8% 89,2% 91,4% 86,5% 92,5% 93,6% 94,5% 

Fonte: MISI 

QUADRO 2: TAXAS DE SUCESSO AENELAS-NACIONAL: ENSINO SECUNDÁRIO REGULAR (2013-2016) E METAS (2016-2019) 

Ano Letivo 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 
dos 3 

últimos 
anos- 

AENELAS 

Média 
dos 3 

últimos 
anos- 

Nacional 

METAS 

Taxas de 
Sucesso  

AENELAS*  Nacional * AENELAS* Nacional * AENELAS* Nacional * 2016/17 2017/18 2018/19 

Regular 79,2% 79,1% 87,6% 78,1% 91,9% 81,5% 86,2% 79,6% 87,7% 89,5% 90% 

10.º ano 89,3% 84,4% 84,6% 84,9% 95,5% 84,6% 89,8% 84,6% 90% 91% 92% 

11.º ano 77,5% 87,4% 92,9% 88,5% 94,1% 91,2% 88,2% 89,0% 89% 90% 91% 

12.º ano 58,3% 63,9% 85,3% 67,6% 85,7% 67,4% 76,4% 66,3% 78% 79% 80% 

Ens. Sec. 79,2% 81,7% 91,3% 82,4% 90,9% 83,1% 84,8% 80,0% 85% 86% 87% 

Fonte: MISI 
 

QUADRO 3: TAXAS DE SUCESSO AENELAS-NACIONAL: ENSINO PROFISSIONAL (2013-2016) E METAS (2016-2019) 

Ano Letivo 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 
dos 3 

últimos 
anos- 

AENELAS 

Média 
dos 3 

últimos 
anos- 

Nacional 

METAS 

 Taxas de 
sucesso  

AENELAS* Nacional * AENELAS* Nacional *  AENELAS* Nacional * 2016/17 2017/18 2018/19 

Profissional 79,2% 87,5% 98,2% 88,5% 81,3% 88,5% 86,2% 88,2% 87% 88% 89% 

1.º ano 100% 98,5% 100% 98% 100% 98,4% 100% 98,3% 100% 100% 100% 

2.º ano 100% 99,2% 100% 99,1% --- --- 100% 99,2% 100% 100% 100% 

3.º ano 37,5% 62,3% 90,0% 65,3% 80,0% 65,0% 69,2% 64,2% 80% 82% 85% 

Fonte: MISI 
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QUADRO 4 – TAXAS DE TRANSIÇÃO/CONCLUSÃO: COM SUCESSO PERFEITO/SUCESSO IMPERFEITO 

ANO 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

Ano Letivo 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

c/ Sucesso 
Perfeito 

n 70 63 51 73 72 69 77 73 72 100 74 68 

% 82,4 86,3 83,6 88,0 97,3 88,5 95,1 92,4 94,7 97,1 89,2 89,5 

c/ Scesso 
Imperfeito 

n 15 10 10 10 2 9 4 6 4 3 9 8 

% 17,6 13,7 16,4 12,0 2,7 11,5 4,9 7,6 5,3 2,9 10,8 10,5 
 

ANO 5.º Ano 6.º Ano 

Ano Letivo 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

c/ Sucesso 
Perfeito 

n 54 63 62 56 40 60 

% 66,7 67,7 74,7 60,9 50,0 63,2 

c/ Sucesso 
Imperfeito 

n 27 30 21 36 40 35 

% 33,3 32,3 25,3 39,1 50,0 36,8 
 

ANO 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Ano Letivo 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

c/ Sucesso 
Perfeito 

n 43 46 47 45 44 54 19 46 44 

% 66,2 60,5 59,5 58,4 66,7 72,0 36,5 52,9 68,8 

c/ Sucesso 
Imperfeito 

n 22 30 32 32 22 21 33 41 20 

% 33,8 39,5 40,5 41,6 33,3 28,0 63,5 47,1 31,2 
 

 Transição Sucesso Perfeito Sucesso Imperfeito 

Curso                           Ano Letivo >                2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

Ciências e Tecnologias 
n 36 19 28 26 11 17 10 8 11 

% 90,0 82,6 93,3 72,2 57,9 60,7 27,8 42,1 39,3 

Línguas e Humanidades 
n 14 13 36 10 9 23 4 4 13 

% 87,5 86,7 97,3 71,4 69,2 63,9 28,6 30,8 36,1 

 Transição Sucesso Perfeito Sucesso Imperfeito 

Ano letivo > 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

10.º Ano 
n 50 32 64 36 20 40 14 12 24 

% 89,3 84,2 95,5 72,0 62,5 62,5 28,0 37,5 37,5 
 

 Transição Sucesso Perfeito Sucesso Imperfeito 

Curso                                Ano letivo >                2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

Ciências e Tecnologias 
n 23 37 20 16 31 18 7 6 2 

% 82,1 94,9 95,2 69,6 83,8 90,0 30,4 16,2 10,0 

Línguas e Humanidades 
n 11 15 12 10 11 10 1 4 2 

% 73,3 88,2 92,3 90,9 73,3 83,3 9,1 26,7 16,7 

 Transição Sucesso Perfeito Sucesso Imperfeito 

Ano letivo > 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

11.º Ano n 34 52 32 26 42 28 8 10 4 

% 79,1 92,9 94,1 76,5 80,8 87,5 23,5 19,2 12,5 
 

 Conclusão 
 Curso                            Ano letivo >                2013/14 2014/15 2015/16 

Ciências e Tecnologias 
n 10 15 31 

% 58,8 75,0 91,2 

Línguas e Humanidades 
n 5 12 10 

% 71,4 100,0 66,7 

 Conclusão 
Ano letivo > 2013/14 2014/15 2015/16 

12.º Ano 
n 15 27 41 

% 62,5 84,4 82,0 

Fonte: Programa JPM/Alunos/PAASA 
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QUADRO 5 - TAXAS DE SUCESSO POR DISCIPLINA/ANO DE ESCOLARIDADE 

Português 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

  

Matemática 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

1º ano 83,20% 87,80% 83,60% 84,9%   
1º ano 92,80% 89,20% 86,90% 89,63% 

2º ano 87,20% 84,90% 83,50% 85,2%   
2º ano 87,20% 84,90% 89,40% 87,17% 

3º ano 96,50% 95,20% 97,40% 96,4%   
3º ano 89,70% 90,40% 92,30% 90,80% 

4º ano 97,10% 100,00% 97,40% 98,2%   
4º ano 86,70% 88,00% 89,40% 88,03% 

5º ano 84,50% 88,80% 95,20% 89,5%   
5º ano 81,70% 69,40% 80,70% 77,27% 

6º ano 90,90% 88,00% 98,90% 92,6%   
6º ano 65,90% 69,90% 69,20% 68,33% 

7º ano 95,80% 89,30% 90,50% 91,9%   
7º ano 66,20% 66,30% 67,10% 66,53% 

8º ano 94,60% 93,10% 98,80% 95,5%   
8º ano 54,50% 66,70% 78,50% 66,57% 

9º ano 66,20% 97,70% 98,60% 87,5%   
9º ano 36,80% 56,80% 71,40% 55,00% 

10º ano 89,30% 92,10% 98,50% 93,3%   
10º ano 65,00% 52,20% 56,70% 57,97% 

11º ano 88,90% 96,30% 100,00% 95,1%   
11º ano 81,80% 85,30% 100,00% 89,03% 

12ºano 90,00% 100,00% 91,80% 93,9%   
12º ano 50,00% 100,00% 96,80% 82,27% 

Média  88,68% 92,77% 64,36% 92,10% 
  

Média  71,53% 76,59% 51,70% 76,45% 

           

CN/ Bio. Geo 
A 2013/14 2014/15 2015/16 

Média 
2013/16 

  
Ciências Fis. 

Quim. 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

5º ano 94,0% 96,9% 100,0% 96,97%   
-- -- -- -- -- 

6º ano 91,9% 96,4% 100,0% 96,10%   
-- -- -- -- -- 

7º ano 89,0% 96,4% 95,2% 93,53%   
7º ano 91,60% 89,30% 96,30% 92,40% 

8º ano 92,9% 87,5% 95,0% 91,80%   
8º ano 65,20% 86,10% 87,20% 79,50% 

9º ano 84,1% 97,7% 100,0% 93,93%   
9º ano 56,30% 83,00% 82,80% 74,03% 

10º ano 96,9% 95,7% 96,7% 96,43%   
10º ano 85,00% 56,50% 73,30% 71,60% 

11º ano 85,7% 90,6% 94,4% 90,23%   
11º ano 65,40% 85,30% 84,20% 78,30% 

Média  90,64% 94,46% 97,33% 94,14% 
  

Média  72,70% 80,04% 84,76% 79,17% 

           
HGP/ 

História 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

  

Geografia 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

5º ano 89,10% 90,80% 94,10% 91,33%   -- -- -- 
 

-- 

6º ano 94,90% 94,00% 96,90% 95,27%   -- -- -- 
 

-- 

7º ano 93,20% 90,50% 85,70% 89,80%   7º ano 84,90% 86,90% 85,70% 85,83% 

8º ano 86,70% 90,30% 97,50% 91,50%   8º ano 88,50% 94,40% 93,70% 92,20% 

9º ano 89,70% 97,70% 96,90% 94,77%   9º ano 87,50% 98,90% 98,40% 94,93% 

10º ano 93,80% 80,00% 91,90% 88,57%   10º ano 68,70% 73,30% 75,70% 72,57% 

11º ano 73,30% 87,50% 100,00% 86,93%   11º ano 71,40% 100,00% 100,00% 90,47% 

12ºano 100,00% 100,00% 85,70% 95,23%   -- -- -- 
  

Média  90,09% 91,35% 93,59% 91,68% 
  

Média  80,20% 90,70% 90,70% 87,20% 

     
  

     

Inglês 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

  

Francês 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

5º ano 89,30% 78,60% 91,70% 86,53%   
-- -- -- 

 
-- 

6º ano 69,70% 63,90% 80,00% 71,20%   
-- -- -- 

 
-- 

7º ano 91,70% 89,30% 89,30% 90,10%   
7º ano 86,80% 86,20% 96,90% 89,97% 

8º ano 82,10% 88,90% 97,50% 89,50%   
8º ano 86,30% 87,50% 93,80% 89,20% 

9º ano 76,50% 90,90% 95,70% 87,70%   
9º ano 79,90% 100,00% 100,00% 93,30% 

10º ano 83,90% 81,60% 89,60% 85,03%   
-- -- -- 

 
-- 

11º ano 90,0% 92,3% 96,8% 93,03%   
-- -- -- 

 
-- 

Média  83,31% 83,64% 91,51% 86,16% 
  

Média  84,33% 91,23% 96,90% 90,82% 
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Filosofia  2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

  

MACS 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

10º ano 83,90% 86,80% 98,50% 89,73%   
10º ano 81,30% 93,30% 86,50% 87,03% 

11º ano 90,60% 92,60% 96,70% 93,30%   
11º ano 66,70% 73,30% 76,90% 72,30% 

Média  87,25% 89,70% 97,60% 91,52% 
  

Média  74,00% 83,30% 81,70% 79,67% 

     
  

     

Ed. Física 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16   EV 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 

5º ano 100,00% 98,98% 100,00% 99,66%   5.º ano 93,98% 98,98% 100,00% 97,65% 

6º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   6.º ano 98,99% 100,00% 100,00% 99,66% 

7º ano 98,65% 100,00% 100,00% 99,55% 

 
7.º ano 100,00% 92,94% 100,00% 97,65% 

8º ano 98,23% 100,00% 96,30% 98,18% 

 
8.º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

9º ano 98,55% 100,00% 100,00% 99,52% 

 
9.º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

10º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

11º ano 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

EM 2013/14 2014/15  2015/16 
Média 

2012/15 

12º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
5.º ano 98,46% 98,67% 100,00% 99,04% 

Média  86,93% 87,37% 87,04% 87,11% 
 

6.º ano 98,65% 100,00% 100,00% 99,55% 

           

ET 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 
 

  
2013/14 2014/15 2015/16 

Média 
2013/16 

7.º ano 96,77% 98,48% 100,00% 98,42% 

 

PSIC. B   

8.º ano 97,85% 100,00% 100,00% 99,28% 

 
12º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
        

 
QUI   

TIC 2013/14 2014/15 2015/16 
Média 

2013/16 
 

12.º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

7.º ano 98,41% 100,00% 100,00% 99,47% 

 
FIS   

8.º ano 95,70% 100,00% 94,90% 96,87% 

 
12.º ano 100,00% --- 

 
100,00% 

  
        

 
C. POL.  

  
        

 

12.º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
        

 
BIOL.  

  
        

 
12.º ano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Programa JPM/Alunos/PAASA 
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QUADRO 6 - RESULTADOS  DE PROVAS E EXAMES NACIONAIS (PORTUGUÊS E MATEMÁTICA) 

 
 
  

   

        

Língua Portuguesa 
- 4.º ano - 

         

Matemática 
- 4.º ano - 

         

Língua Portuguesa 
- 6.º ano - 

         

Matemática 
- 6. º ano - 

         

Língua Portuguesa 
- 9.º ano - 

         

Matemática 
- 9.º ano -  

         

Português 
- 12.º ano -  

         

Matemática 
- 12.º ano -  

         

Fonte: MISI 

 

QUADRO 7 - RESULTADOS DE EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO (CF. CLASSIFICAÇÕES INTERNAS) 
 

 2013/2014 

DISCIPLINAS ESCOLA NACIONAL EXAME EXAME - CIF 

Exame_Internos CIF Exame_Internos CIF ESC. – NAC. ESCOLA NACIONAL 

639 Português 119,6 139,5 110 140 9,6 -19,9 -30 

702 Biologia e Geologia 100,3 142,8 98 140 2,3 -42,5 -42 

835 MACS 101,3 125,8 101 130 0,3 -24,5 -29 

547 Espanhol 141,1 140 148 150 -6,9 1,1 -2 

635 Matemática A 123,3 137,6 122 130 1,3 -14,3 -8 

623 História A 100,2 131,7 119 130 -18,8 -31,5 -11 

715 Física e Química A 81,5 122 85 130 -3,5 -40,5 -45 

719 Geografia A 106,5 116,3 110 130 -3,5 -9,8 -20 

708 Geometria Descritiva A 94 150 89 140 5 -56 -51 

712 Economia A     135 140     -5 

Fonte:  
 

 2014/2015 

DISCIPLINAS ESCOLA NACIONAL EXAME EXAME - CIF 

Exame_Internos CIF Exame_Internos CIF ESC. - NAC ESCOLA NACIONAL 

639 Português        

702 Biologia e Geologia        

835 MACS        

547 Espanhol        

635 Matemática A        

623 História A        

715 Física e Química A        

719 Geografia A        

708 Geometria Descritiva A        

FONTE:  
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 2015/2016 

DISCIPLINAS ESCOLA NACIONAL EXAME EXAME - CIF 

Exame_Internos CIF Exame_Internos CIF ESC. - NAC ESCOLA NACIONAL 

639 Português        

702 Biologia e Geologia        

835 MACS        

547 Espanhol        

635 Matemática A        

623 História A        

715 Física e Química A        

719 Geografia A        

708 Geometria Descritiva A        

Fonte:  

 

QUADRO 8 - MÉDIAS DOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS (2013-2016) 

DISCIPLINAS ESCOLA NACIONAL EXAME EXAME - CIF 

Exame_Internos CIF Exame_Internos CIF ESC. - NAC ESCOLA NACIONAL 

639 Português        

702 Biologia e Geologia        

835 MACS        

547 Espanhol        

635 Matemática A        

623 História A        

715 Física e Química A        

719 Geografia A        

708 Geometria Descritiva A        

FONTE:  

 
 


