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Educar
é semear com sabedoria
e colher com paciência!!
( Augusto Cury)
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I.

INTRODUÇÃO
A elaboração de um projeto educativo não representa um problema ou uma solução
técnica mas uma tentativa de implicação de uma comunidade educativa: professores,
alunos, encarregados de educação... (Pacheco, 2001, p. 90)

O Projeto Educativo é um documento estratégico, orientador da ação do estabelecimento de
educação, é também um instrumento operatório de toda a ação educativa para aqueles que
trabalham no seio de uma organização de educação; é ainda um guia informativo, para os pais
e encarregados de educação, acerca das opções escolares para o futuro dos seus filhos.
Define os contornos da escola que queremos tendo em vista a melhoria contínua ao nível do
processo educativo. Sendo a projeção de um caminho a seguir define as orientações e metas
das políticas educativas executadas pela escola tendo como estrutura basilar os princípios e
valores consagrados na Constituição da República e na Lei de Bases do sistema Educativo
constituindo traves mestras sempre presentes na ação educativa. Sendo um instrumento
fundacional deve sempre ter-se em conta os documentos estruturais e operacionais como o
Contrato de Autonomia, Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular, Regulamento
Interno, Plano Anual de Atividades e o Plano de Ação Estratégica.
Este documento visa operacionalizar as medidas de ação que nos levem à concretização dos
objetivos definidos no Contrato de Autonomia do AEA, em vigor desde novembro de 2013. O
aluno será o centro de todo o processo ensino-aprendizagem devendo participar ativa e
conscientemente na sua formação enquanto cidadão responsável. Estamos certos que para a
concretização desse desígnio concorrerá todo o empenhamento dos encarregados de educação
e membros da comunidade educativa.
Este projeto educativo organizou-se de acordo com uma metodologia de trabalho com vista à
elaboração de um documento operacional e de fácil consulta, que facilitasse a participação e a
apropriação pela comunidade escolar, onde foram aglutinados os contributos de vários agentes
educativos, os dados da Autoavaliação e o Projeto de Intervenção do Diretor, com vista à
edificação de uma escola onde os alunos possam “Crescer, Aprendendo a Ser”.

As funções essenciais do Projeto Educativo são:
decisão dos órgãos da
Escola e dos agentes educativos.
do ensino às
características do contexto e às opções expressas no próprio Projeto Educativo.
Promover a congruência dos aspetos organizativos e administrativos com as opções
educativas da Escola.
Este é o grande compromisso que veicula este projeto, o nosso Projeto Educativo que se
desenvolverá sob o lema “CRESCER, APRENDENDO A SER"
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1. Conceito de Escola
Queremos uma escola integrada numa comunidade educativa em que os diferentes agentes –
alunos, professores, pais e encarregados de educação, pessoal não docente e instituições locais
atuem de forma concertada de forma a garantir eficácia na concretização das metas e objetivos
aqui definidos.
Como meio de assegurar o envolvimento de toda a comunidade na vida do agrupamento
pretende-se adotar uma gestão democrática e participada, garantindo uma maior
responsabilização na prossecução dos objetivos estabelecidos.
Instituir uma cultura de avaliação, traduzida nas práticas de autoavaliação, de forma continuada
e refletida como forma de melhorar o desempenho e consequentemente a qualidade do serviço
público de educação.
Criar e promover uma identidade do agrupamento através da valorização dos contributos
individuais e da valorização de todo o trabalho realizado pela comunidade educativa.

II.

VISÃO, MISSÃO E VALORES
1. A nossa missão

A nossa missão é educar e formar cidadãos com uma sólida formação pessoal, social e científica
e que desenvolvam as capacidades/competências necessárias para um bom desempenho
profissional e pessoal, com autonomia e espírito crítico, com vista à integração numa sociedade
em constante mudança.
A Escola assumir-se-á como espaço privilegiado de EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA,
desenvolvendo a sua MISSÃO no sentido da FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO.

2. O nosso lema
O tema aglutinador do Projeto Educativo é promover uma escola onde os alunos possam
“Crescer, Aprendendo a Ser”, e onde encontrem condições para o seu pleno desenvolvimento.

3. A nossa visão
É constituirmo-nos como um Agrupamento de referência, capazes de:
 Preparar os alunos para a definição dos percursos pessoais futuros, sejam eles académicos
e/ou profissionais;
 Formar cidadãos dotados dos valores estruturantes da nossa sociedade, sensibilizados para

a importância da preservação da Natureza e do Ambiente, com espírito democrático e pluralista,
respeitador dos outros e das suas ideias, abertos ao diálogo e à livre troca de opiniões, capazes
de julgarem com espírito crítico e criativo a sociedade em que se integram e de se empenharem
na sua transformação progressiva;
 Valorizar o desenvolvimento dos profissionais que nele trabalham;
 Procurar avaliar e melhorar sistematicamente os seus serviços;
 Promover a utilização das novas Tecnologias de Informação e Comunicação;
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 O Agrupamento enquanto espaço de saberes e valores deve garantir o desenvolvimento de
um trabalho colaborativo, tendo em vista a formação integral do cidadão;
 Deve promover uma cultura de responsabilidade e de cidadania participada, projetando a sua
imagem;
 Deve promover uma gestão inovadora, de modo a atingir um elevado grau de satisfação da
comunidade escolar;
 Promover uma cultura de integração e inclusão;
 Promover o conhecimento científico;
 Preparar alunos para as profissões do futuro;
 Formar jovens conscientes dos seus direitos e deveres;
 Fomentar a criatividade, a autonomia, o gosto pelo conhecimento;
 Incutir nos alunos os bons princípios de educação, respeito e disciplina;
 Valorizar a solidariedade, o voluntariado e o espírito de cooperação;
 Uma escola amiga da criança, Saudável, promovendo bons hábitos de higiene, alimentação,
e de convivência;
 Uma Eco Escola, que promova Eco Cidadãos ( Alunos, Professores e Funcionários), onde

as preocupações ambientais estejam presentes no dia a dia da nossa comunidade educativa.

4. Princípios e Valores
O Agrupamento de Escolas de Abação, deve centrar a sua ação na aquisição de valores
essenciais ao ser humano, tais como:
a) Responsabilidade;
b) Respeito;
c) Amizade;
d) Dedicação;
e)Empenho;
f) Tolerância;
g) Criatividade;
h) Exigência;
i) A defesa e preservação do meio ambiente.
j) Autonomia;
k) Solidariedade / Voluntariado.
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III.

ANÁLISE INTERNA EXTERNA

1. Caracterização do Agrupamento
O “Agrupamento de Escolas de Abação” (AEA) é uma organização educativa com sede na
Escola Básica de Abação, localizada no distrito de Braga, concelho de Guimarães. O AEA é um
Agrupamento de escolas do Ensino Básica, com Pré-Escolar,1.ª, 2.º e 3.º Ciclos e integra, para
além da Escola-Sede, cinco subunidades de gestão de tipologia “Escolas Básicas do 1º
Ciclo/Jardins de Infância” (EB1/JI), a saber: EB1/JI Agostinho da Silva, EB1/JI de Calvos,
EB1/JI de Pinheiro, EB1/JI de São Faustino e EB1/JI de Tabuadelo.
A Escola Básica de Abação entrou em funcionamento em instalações construídas de raiz, no
ano letivo de 2006/2007 tendo o atual Agrupamento nascido no ano letivo 2007/2008 com a
fusão da Escola-Sede com o “Agrupamento de Escolas Agostinho da Silva” de tipologia
horizontal.
O AEA é uma organização educativa cujos estabelecimentos de educação e de ensino que o
constituem se integram numa zona suburbana do concelho de Guimarães, distrito de Braga com
algumas indústrias ligadas ao sector secundário, havendo, contudo, uma grande componente
agrícola. A população residente da área compreendida pelas seis freguesias é de 7.563
habitantes residentes e corresponde a uma área de 16, 16 km2.

Figura 1- Distribuição dos estabelecimentos de Educação e Ensino do Agrupamento

Os seis estabelecimentos de educação e ensino que integram esta unidade de gestão
distribuem-se pelas freguesias de Abação/Gémeos, com 2694 habitantes (censos de 2011) e
uma área de 6,72 Km2, a freguesia de Pinheiro, com 1234 habitantes e uma área de 1,93 Km2,
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a freguesia de Tabuadelo/ São Faustino com 2555 habitantes e uma área de 4,91 Km2,, a
freguesia de Calvos, com 1082 habitantes e uma área de 2,09 Km2.
A população ativa destas zonas, ou seja, os pais e avós dos alunos do AEA, assumem, em geral,
postos de trabalho pouco diferenciados, ou mesmo precários. Os operários fabris, a construção
civil, a agricultura, o comércio e serviços e os trabalhos domésticos são as profissões
dominantes, aparecendo também situações de desemprego e de emprego temporário.
A Escola-Sede do Agrupamento é uma escola de tipologia EB 2,3 / 24, ou seja, destinada ao
funcionamento do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, com a capacidade prevista para 24 turmas,
em regime de funcionamento normal.
Esta escola funciona em instalações próprias, desde o inicio do ano letivo de 2006/2007, as
quais se distribuem por dois blocos:
1. Bloco de aulas, administrativo e de serviços – com as salas de aula, laboratórios de
CN e CFQ, Laboratório de Matemática, sala de CN, Salas de ET, sala de música, salas
de EV, sala TIC, anfiteatro, área multimédia, biblioteca, refeitório, papelaria, bufete,
reprografia, serviços de administração escolar, sala de professores, gabinetes da
direção, gabinete dos diretores de turma, gabinete dos coordenadores de departamento,
Gabinete de Informação e apoio aos alunos, Gabinete de Psicologia e Orientação, PBX,
sala de estudo, salas de trabalho.
2. O Pavilhão Gimnodesportivo que inclui, sala de espelhos, gabinetes dos docentes de
educação física, balneários e arrecadação.
A oferta educativa do Agrupamento é diversificada, funcionando para além da Educação PréEscolar e do Ensino Básico Regular (1º, 2º e 3º Ciclos).
No ano letivo 2020/2021 o Agrupamento de Escolas de Abação é frequentado por 593
alunos, sendo que 291 pertencem à Escola-Sede e 302 alunos às EB1/JI.
Do total de 593 dos alunos que pertencem ao ensino regular, 133 são da educação PréEscolar, 169 do 1º Ciclo, 107 do 2º Ciclo e 184 do 3º Ciclo,
Estes alunos encontram-se distribuídos por 32 turmas, das quais 15 são da Escola-Sede e 17
pertencem às cinco EB1/JI do Agrupamento, 6 do pré escolar e 11 do 1º ciclo (Cfr. quadro 01).
O Agrupamento dispõe ainda de duas Bibliotecas inseridas na Rede Nacional de Bibliotecas
Escolares.
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2. Alunos e Turmas do Agrupamento
Quadro N.º 01 – Alunos e Turmas (AE Abação)

Nível de Ensino

Educação Pré-Escolar

Ano

*Turmas mistas

Sub Total

Turma

4 anos

45

5 anos

42

6 anos

3

6

133

6

1º

27

*

2º

45

*

3º

51

*

4º

46

*

169

11

5º

49

3

6º

58

3

107

6

7º

64

3

8º

62

3

9º

58

3

184

9

Sub Total

3º Ciclo do Ensino Básico

Alunos

43

Sub Total

2º Ciclo do Ensino Básico

N.º de Grupos

3 anos

Sub Total

1º Ciclo do Ensino Básico

N.º de crianças

Dados de 2020-2021
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Quadro n.º 02 – Distribuição dos alunos por escolas
Escola

Pré-Escolar

N.º de Alunos
EB

N.º de turmas
EPE + EB

Média de
alunos por
turma EB

EB1/JI Agostinho da Silva

24

31

1+2

18

EB1/JI de Soutelo Pinheiro

13

21

1+2

10,6

EB1/JI de Calvos

24

30

1+2

18

EB1/JI de S. Faustino

25

32

1+2

19

EB1 / JI de Tabuadelo

47

55

2+3

20,4

Escola Básica de Abação

-----

291

15

19,5

Total por nível de ensino

133

460

32

Total AEA

593

3. Alunos com Reforço de Aprendizagens / Apoio ao Estudo – 2.º Ciclo
Quadro n.º 03 – N.º de alunos a frequentar RA/AE
Português

Matemática

Inglês

Francês

1.º ciclo

42

42

------

-----

2.º ciclo - AE

33

37

------

-----

3.º ciclo - RA

64

51

72

50

Total

139

130

72

50

Ciclo

*Apoio ao estudo (inclui português, matemática)
3.1.

Apoio Tutorial Específico - ATE

A tutoria é uma medida de proximidade com os alunos, destinada aqueles que ao longo do seu
percurso escolar acumulem duas ou mais retenções. Tem como objetivo incrementar o
envolvimento dos alunos nas atividades educativas, nomeadamente, através do planeamento e
da monitorização do seu processo de aprendizagem.
É um espaço:
• Onde o tutorando, com a ajuda do tutor, reflete sobre os seus comportamentos até ao momento,
sobre os motivos desses comportamentos e as suas consequências a curto e a longo prazo.
• Onde o tutorando define objetivos para o seu percurso escolar.
• Onde os tutorandos são, constantemente, ajudados a refletir e a modificar o comportamento
em função dos dados da avaliação realizada em cada momento.
• De ajuda à construção de percursos individuais de mudança com vista à melhoria pessoal.
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• De acolhimento e compreensão das dificuldades dos tutorandos, mas também de confrontação
sobre os comportamentos realizados para conseguir mudanças.
Quadro n.º 04 – Alunos que beneficiam de Apoio Tutorial Específico – ATE
Ano de
n.º de alunos
escolaridade
5.º
0
6.º

0

7.º

2

8.º

0

9.º

1

Total

3

O total de alunos com duas ou mais retenções, representam 1 % do total dos alunos
do EB do Agrupamento e beneficiam semanalmente de apoio tutorial específico,
através de um professor Tutor.

3.2.

Alunos Repetentes no ano de escolaridade
Quadro n.º 05 – Alunos repetentes – 2020/2021

Ano

N.º de alunos

2.º ano

1

3.º ano

0

4.º ano

0

5.º ano

0

6.º ano

0

7.º ano

0

8.º ano

0

9.º ano

0

Total

1

O total de alunos que se encontram a repetir o mesmo ano de escolaridade, representa
0,17% do total dos alunos do EB do Agrupamento.
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4. Alunos com MSAI
O AEA aposta numa Escola Inclusiva que visa responder à diversidade das necessidades dos
alunos, onde cada um tem oportunidade de encontrar respostas educativas que respondam às
suas expectativas e potencialidades. Neste sentido, um dos grandes desafios do Agrupamento
passa por adequar os processos de ensino às características e condições individuais de cada
aluno através da mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e de meios
para que todos os alunos tenham acesso ao currículo e às aprendizagens. As medidas são
operacionalizadas com recursos humanos e materiais, dos quais se destacam enquanto
recursos organizacionais específicos, a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
(EMAEI), o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). Para garantir o cumprimento dos objetivos
da inclusão do AEA cooperam, sempre que necessário, recursos da comunidade,
nomeadamente as Equipas Locais de Intervenção Precoce (ELI), a Equipa de Saúde Escolar, a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), os Centros de Recursos para a Inclusão
(CRI), entre outros.
No AEA, existem 28 alunos abrangidos pelas medidas de suporte à aprendizagem e inclusão,
ao abrigo da Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. A sua distribuição pelos diferentes ciclos de
ensino e tipologia de medida de apoio é a seguinte:
Quadro n.º 06 – Alunos com MSAI

Nível de ensino /Ciclo

Nº de alunos

Pré-Escolar

0

1.º Ciclo

11

2.º Ciclo

4

3.º Ciclo

21
Total

36

No presente ano letivo, 2020/2021, 36 alunos do Agrupamento usufruem de Medidas Seletivas
e/ou Adicionais, ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, definidas pelos docentes
ouvidos os pais ou encarregados de educação e outros técnicos que intervêm diretamente com
o aluno.
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Quadro 07 – Alunos com medidas universais, seletivas e ou adicionais- 2020-2021
Nível de Ensino

Medidas Universais

Medidas seletivas e
Medidas seletivas: RTP adicionais (Adaptações
Curriculares significativas):
RTP+PEI

Pré-escolar

----

----

----

1.º Ciclo

11

11

2

2.ºCiclo

4

4

0

3.º Ciclo

21

14

6

Totais

36

29

8

Pela análise do quadro 07, podemos constatar que no AEA existem 29 alunos com medidas
seletivas e 8 alunos com medidas seletivas e adicionais.

4.1. Centro de Apoio à Aprendizagem - CAA
O AEA dispõe na escola sede de um CAA sendo apoiados nesse centro 6 alunos. O CAA, está
dotado de recursos físicos e materiais adequados ao desenvolvimento das atividades
específicas com estes alunos. Dispõe ainda dos seguintes recursos humanos: dois docentes
especializados da Educação Especial e dois Assistentes Operacionais.

5. Níveis de Carência Económica dos alunos
A ação social Escolar (A.S.E.) presta auxílio económico aos alunos dos 1.º, 2º e 3º Ciclos,
sendo os critérios de atribuição estipulados anual e superiormente pelo Ministério de
Educação. Estes apoios são atribuídos de acordo com o escalão do Abono de Família. Alunos
que beneficiem do escalão 1 do Abono de Família é atribuído o escalão A, para os alunos que
beneficiam do escalão 2 do Abono de Família é atribuído o escalão B, os alunos que beneficiam
do escalão 3 do Abono de Família é atribuído o escalão C. A autarquia local presta apoio aos
alunos do Pré-escolar e1º Ciclo.
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Quadro N.º 08- N.º de Alunos Apoiados pela Ação Social Escolar e Autarquia no ano letivo 2020
- 2021
Ciclo/ano de

1º Ciclo

escolari-

3º Ciclo

2º Ciclo

dade

Total

P.E
1º

2º

3º

4º

Total
5º

6º

7º

8º

9º

Escalões

A

14

2

7

7

9

25

9

10

13

15

11

43

B

40

13

9

15

14

51

17

18

19

12

14

80

C

12

6

14

12

8

40

13

10

18

18

Total

66

21

30

34

31

116

39

38

50

45

Apoios

Autarquia + ASE

ASE

Total A

39

43

Total B

91

80

Total C

52

71

182

194

N.º de
Alunos

12
37

71
194

376

Pela análise do quadro n.º 08 podemos constatar que no Pré-Escolar 49,6% dos alunos recebem
Auxílios Económicos. No 1º Ciclo a percentagem de alunos com apoios da ASE sobe para
68,6%. Relativamente aos alunos dos 2º e 3ºciclos, 66,6% recebem apoio da Ação Social
Escolar. Em relação ao número total de alunos do AEA a percentagem de alunos apoiados
pela ação social escolar é de 63,4%.
É de salientar que a maioria dos nossos alunos recebem auxílios económicos através da Ação
Social Escolar o que caracteriza uma estrutura familiar com muitas carências económicas e por
conseguinte de fracos recursos financeiros, resultantes de muitas situações de trabalho
precário e de desemprego.

6. A comunidade educativa
6.1.Alunos
Os alunos são oriundos de seis freguesias do Concelho de Guimarães: Abação/Gémeos,
Pinheiro, Tabuadelo/S. Faustino, e Serzedo/Calvos, refletindo-se alguma diferença
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socioeconómica e cultural dos mesmos. Esta constitui um grande desafio à escola, no sentido
de promover a equidade, a igualdade de oportunidades e a inclusão escolar.
As diversidades verificadas espelham-se, basicamente na literacia e expectativas dos alunos em
relação à Escola, exigindo um contínuo aperfeiçoamento no seu atendimento, tanto ao nível de
apoios socioeducativos, como no plano de encaminhamentos (contexto de trabalho; avaliações
especializadas; atendimento especializado; percursos diferenciados do ensino básico, etc).
Quadro N.º 09 - Número de Alunos e Turmas por escolas do Agrupamento
Escolas

Pré-Esc

1.º
Ciclo

(alunos)

Turmas

2.ºCiclo

Turmas

PE+1ºC

AL

2º C

(alunos)

3.º
Ciclo

Turmas
3ºC

AL

EB/JI Agostinho da
Silva

23

31

1+2

EB1/JI de Pinheiro

13

21

1+2

EB/JI de Tabuadelo

48

55

2+3

EB/JI de S. Faustino

25

32

1+2

EB/JI de Calvos

24

31

1+2

Escola Básica de
Abação

----

---

Total por Ciclo

133

169

6+11

Total de alunos do
Agrupamento

107

6

184

9

107

6

184

9

593

Pela análise do quadro podemos constatar que do total de alunos do agrupamento (593) 22,4%
são alunos do pré-escolar, 28,5% são do 1º Ciclo e 49% são alunos do 2º e 3º Ciclos.
Alunos do 2.º Ciclo

No 2.º Ciclo a maioria dos alunos (55%) são do sexo feminino. Este valor
contrasta com o valor observado a nível nacional.
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Alunos do 3.º Ciclo

No 3.º Ciclo a percentagem de rapazes e raparigas é muito similar. Este valor está em
Linha com os valores observados a nível nacional.
Quadro n.º 10 - Evolução do n.º de alunos do AEA desde 2016/2017
Anos

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

EPE

121

117

114

118

133

1.º

58

43

49

41

27

2.º

58

63

45

50

45

3.º

58

58

56

44

51

4.º

62

58

55

58

46

5.º

57

63

61

57

49

6.º

71

60

62

62

58

7.º

77

72

58

61

64

8.º

81

76

69

57

62

9.º

89

90

72

72

58

CEF

18

17

15

14

---

Total

750

717

656

634

593

Pela análise do quadro 10, podemos constatar que o número de alunos do AEA, tem vindo a
decrescer, todos os anos.
6.2. Pessoal Docente
De acordo com o quadro n.º 11, o corpo docente do AEA é formado por 84 elementos em
exercício de funções, distribuído pelos três níveis de ensino. No AEA, o número de docentes do
pré-escolar representa 13% do total dos docentes, os do 1º ciclo representam 21,4% e os do 2º
e 3º ciclos representam 60,7%. Os docentes da Educação Especial representam 4,7% do total
dos docentes do agrupamento.
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Quadro N.º 11 – N.º de Docentes do Agrupamento em exercício de funções (20-21)
Nível de Ensino

Docentes

%

Pré-Escolar

11

13

1º Ciclo

18

21,4

2º e 3º Ciclos

51

60,7

Educação Especial

4

4,7

Total de docentes

84

100%

No que respeita ao Pré-escolar e ao 1º Ciclo, o corpo docente, na sua maioria, tem-se mantido
estável e fixo no Agrupamento.
Já a nível do 2º e 3º Ciclos assistimos anualmente a alguma mobilidade. No entanto, verifica-se
uma progressiva ligação e estabilidade à escola que se traduz no desenvolvimento e
continuidade dos projetos. Esta progressiva identificação com a instituição define os contornos
necessários à operacionalização e trabalho continuado, imprescindível à melhoria da prestação
de um serviço público de educação. Refira-se, ainda, que o Agrupamento conta atualmente
com um professor Bibliotecário a desenvolver os seus projetos nas duas bibliotecas escolares
do Agrupamento, as quais como atrás se referiu, fazem parte da rede de Bibliotecas Escolares.
Quadro N.º 12- Número de Docentes do AEA por Relação Jurídica (setembro 2020)
Relação jurídica

Número de docentes

% de docentes

Docentes de QA

58

69

Docentes de QZP

15

17,8

Docentes com Contrato a Termo

11

13

Técnicos Especializados

4

4,7

Docentes em Mobilidade – Noutro Agrupamento

6

7

Docentes com Mobilidade por Doença

9

10,7

Docentes com Ausência de Componente Letiva

0

0

Docentes com incapacidade para o desempenho
de funções docentes

3

3,5

Docentes com Mobilidade Estatutária

2

2,3

Docentes em LSV

1

1,2

Pela análise do quadro podemos verificar que a maioria dos docentes do AEA, são docentes já
integrados na carreira. Assim 69% pertencem ao seu quadro e 17,8% são do QZP. O número
de docentes contratados é bastante reduzido, sendo apenas de 13%. Refira-se a existência de
três docentes com incapacidade para o exercício de funções docentes equivalendo a 3,5%.
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Quadro N.º 13- Relação jurídica dos Docentes por Nível de Ensino (2020-2021)
Relação Jurídica

Contratados

QZP

QA

Pré-Escolar

1

4

6

1º Ciclo

2

2

14

2º e 3º Ciclos

8

9

34

Educação Especial

0

0

4

11

15

58

Nível de ensino

Total

Pela análise do quadro n.º 13 podemos verificar que 13,% dos docentes do Agrupamento são
contratados. O corpo docente efetivo representa 69% do total dos docentes em funções no AEA.
No caso do Pré-escolar e 1º Ciclo o total de docentes do quadro do Agrupamento representa
60% e 77,7% respetivamente. No 2º e 3º Ciclos a percentagem de docentes do quadro do
Agrupamento representa 66,6%. Estes valores demonstram de fato uma grande estabilidade do
corpo docente do agrupamento, bem como o preenchimento das necessidades permanentes de
docentes do AEA.
Muitas das situações de contratação de docentes estão relacionadas com a necessidade de
docentes para substituir professores do Quadro, ausentes por motivos de doença, não sendo
por isso necessidades permanentes.
6.3. Formação Académica do Corpo Docente
No que se refere às habilitações académicas do corpo docente do Agrupamento a maioria é
detentora do grau de licenciatura (97%). Assim, podemos caracterizar o corpo docente como
formação científica e pedagógica adequadas para o desempenho das funções ao nível da
licenciatura. Existem alguns docentes com formação pós-graduada e com formação contínua
capaz de melhorar o seu desempenho profissional.
Quadro N.º 14 - Formação Académica do Pessoal Docente do Agrupamento
Bacharelato

Licenciatura

Especialização

Mestrado

Doutoramento

Pré-Escolar

2

9

1

0

0

1º Ciclo

0

14

1

3

0

2º e 3º Ciclos

1

36

4

10

0

Educação Especial

0

4

2

2

0

Total

3

63

8

15

0

Habilitações
Nível de ensino
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A percentagem de docentes com Especialização e Mestrado tem vindo a aumentar,
representando já 27% dos docentes do AEA.
Quadro N.º 15 - Idade do Pessoal Docente do Agrupamento
Idades

Menos de 30

30-40

41-50

51-60

Mais de 60

Pré-Escolar

0

0

3

4

4

1º Ciclo

0

2

8

6

2

2º e 3º Ciclos

0

2

29

16

4

Educação Especial

0

0

2

1

1

0

4

42

27

11

Nível de ensino

Total

Pela análise do quadro n.º 15 podemos concluir que a maioria dos docentes do AEA (50%) tem
idade compreendida entre os 41 e os 50 anos. O corpo docente mais jovem representa apenas
9% do total dos docentes do AEA. O corpo docente entre 51 e 60 anos, representa 32,1% e
acima de 60 anos representa, 13,1% do total dos docentes.

7. Serviços Técnico-Pedagógicos
Estes serviços contam com uma Psicóloga a tempo inteiro e uma outra a meio tempo. No ano
letivo 2020/2021, o AEA candidatou-se aos Projetos de Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário tendo sido contemplado com uma Terapeuta da Fala e uma Assistente Social,
cada uma delas com meio horário. Estas técnicas desenvolvem a sua atividade no âmbito do
AEA, orientando o seu trabalho para a promoção do sucesso educativo com estratégias e
medidas de Combate ao insucesso, indisciplina, absentismo e abandono escolar.

7.1 – Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
No ano letivo de 2020/2021 o AEA dispõe de uma Técnica Superior (Psicóloga), a tempo inteiro
e uma outra a meio tempo no âmbito dos recursos adicionais do Contrato de Autonomia
celebrado entre o AEA e o MEC. Este serviço desenvolve igualmente atividades de orientação
Vocacional e Apoio Psicológico e Psicopedagógico junto dos alunos do Agrupamento,
sinalizados para os Serviços de Psicologia e Orientação pelos Diretores de Turma e
professores Titulares de Turma.

7.2– Terapeuta da Fala
A Terapeuta da Fala orienta, essencialmente, a sua atividade junto dos alunos do primeiro ciclo
e Pré-escolar.
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7.3- Assistente Social
A Assistente Social apoia os alunos/famílias, de todo o Agrupamento.

7.4. Equipa multidisciplinar de apoio à aprendizagem e à educação inclusiva (EMAEI)
A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, de composição diversificada, por
elementos permanentes e elementos variáveis, constitui um recurso organizacional específico
de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, integrada e participada de todos
os intervenientes no processo educativo.
Competências da equipa multidisciplinar:
• Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;
• Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
• Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem
• Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas
• Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o programa
educativo individual, previsto no artigo 24.º e o plano individual de transição, previsto no artigo
25.º
• Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem

8. Pessoal não docente
8.1 Assistentes Técnicos / Assistentes Operacionais (AT/AO)
Relativamente ao Pessoal não Docente, o Agrupamento conta com 50 funcionários: 5
Assistentes administrativos (AT); 6 Assistentes Operacionais (AO) nos Jardins de Infância; 17
Assistentes Operacionais no 1ºCiclo; 2 Assistentes Operacionais no CAA e 20 Assistentes
Operacionais na Escola-Sede do Agrupamento.
Quanto aos níveis de assiduidade dos funcionários não docentes, eles são considerados, de um
modo geral, assíduos, denotando ainda zelo profissional na realização de algumas tarefas fora
do horário normal, como é o caso, das AEC, e das comemorações escolares.
Quadro N.º 16 - Pessoal não docente do Agrupamento
Nível de Ensino

Assistentes Técnicos

Pré-Escolar
1.º Ciclo

Assistentes
Operacionais

6
5

17

2.º e 3.º Ciclos

20

CAA

2

TOTAL
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Pela análise do quadro n.º 16, podemos constatar que no Pré - Escolar e 1º ciclo trabalham 23
A.O o que corresponde a 51% do total dos A.O.
No 2º e 3º Ciclo trabalham 22 A.O, o que corresponde aos restantes 49% do total dos AO do
Agrupamento. Nos serviços administrativos trabalham 5 assistentes técnicos a que
corresponde 10% do total dos funcionários do Agrupamento.
Quadro N.º 17 - Idade do Pessoal Não Docente
Idades

Menos de
30

30-40

41-50

51-60

Mais de 60

Pré-Escolar e 1º Ciclo

0

12

8

1

1

2º e 3º Ciclos

4

5

10

4

2

4

17

18

5

3

Nível de ensino

Total

Pela análise do quadro n.º 17, podemos constatar que 44,6% dos funcionários têm idade até aos
40 anos. A percentagem de funcionários entre 41 e 50 anos de idade é de 38%. Com idade
superior a 50 anos temos 17% dos funcionários.
Quadro N.º 18- Habilitações literárias do Pessoal Não docente
Idades

4º Ano

6º Ano

7.º a 9.º

10ºAno

11ºAno

12ºAno

Licenciatura

Ano

Nível de ensino

Pré-Escolar e 1º Ciclo

1

0

2

0

0

18

1

2º e 3º Ciclos

1

2

5

0

0

11

6

2

2

7

0

0

29

7

Total

Pela análise do quadro n.º 18 podemos constatar que 4% dos funcionários possuem apenas o
4º ano; 4% dos funcionários possuem o 6º ano. 14,8% dos funcionários possuem entre o 7.º e
9º ano de escolaridade, 61,7 % dos funcionários possuem o 12º ano, e 14,9% dos funcionários
são licenciados.

9.

Caracterização Socioeconómica dos Pais e Encarregados de Educação
9.1.Profissão dos pais

A principal ocupação das populações encontra-se no sector secundário e terciário, sendo a
agricultura encarada nalguns casos como uma segunda ocupação, com vista ao reforço da
economia familiar. A profissão dos pais oscila entre pessoal operário, artesãos e trabalhadores
não qualificados – 41,4% no caso dos pais e 49,1% das mães e o comércio e serviços – 23,6%
pais e 21,6% de mães.
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Profissão do Pai
1,4 4 3,1
23,6
41,4

Comércio e serviços

Operários Fabris

Empresários

Desempregado

Trabalhador Agrícola

Gráfico n.º 1 – Profissão dos pais

Profissão da mãe
1,5
0,2
3,2

14,5

21,6

49,1

Comércio e serviços

Operários fabris

Empresários

Trabalhador Agrícola

Reformado

Desempregado

Gráfico n.º 2 – Profissão das mães

A percentagem de pais desempregados, oscila entre os 3,1% de pais e os 14,5% de mães. O
desemprego dos agregados familiares apresenta valores preocupantes, em particular na "mãe"
(14,5%). Estes valores de desemprego associados à baixa remuneração laboral contribuem
para o elevado número de alunos que usufruem de apoio social escolar no AEA.
9.2. Habilitações Literárias

Habilitações da mãe
6,6
20,5

6

27,4

31,9

1.ºC

2.ºC

3.º C

Secundário

Superior

Gráfico n.º 03 – Habilitações da mãe
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Habilitações do pai
2,3
8,9
28,4

1.ºC

2.ºC

9,5

33,6

3.º C

Secundário

Superior

Gráfico n.º 04 – Habilitações do pai

Pela análise dos gráficos podemos constatar que predominam as habilitações entre o 2.º e 3.º
Ciclo. No caso das mães, 31,9% possuem formação ao nível do 3.º Ciclo, 20,5% nível secundário
e 6% têm formação superior. No caso dos pais, 33,6% possuem apenas o 2.º Ciclo, 28,4% têm
formação ao nível do 3.º Ciclo e apenas 8,9% dos pais possuem como habilitação o ensino
secundário. De um modo geral os pais apresentam um nível de habilitações mais baixas do que
as mães.
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Quadro N.º 19 – Idade, Profissões e Habilitações dos pais

Idade, Profissões, e Habilitações
dos Pais
Total
JI
1º CICLO
de
aluno
s

2º CICLO

3º CICLO

Pai

Mãe

Pai

Mãe

Pai

Mãe

Pai

Mãe

Pai

Mãe

40,9

38,4

38,1

35,1

40,5

37,3

40,7

39,1

44,3

42

%

%

23,6 21,6%
%
26,2 9,2%
%
3,1% 14,5%

14,1
%
53,8
%
0%

26,2
%
15,8
%
15,1
%

24,9%

24,9%

27,1%

11,2%

25,2%

28,3
%
9,2%

19%

17,0%

15,9
%
4,7%

4,7%

12,4%

2,8%

12,2
%

5,0%

41,4
%

49,1%

28,2
%

34,5
%

45,6%

46,2 %

43,9%

60,8
%

47,8
%

4%

3,2%

4,4%

5%

5,2%

4,1%

0,0%

1,9%

5,4%

1,6
%

Reformado

0,4%

1,5%

0,0%

0%

0,0%

1,2%

0,0%

3,7%

1,6%

Trabalhador Agrícola

1,4%

0,2%

0%

0%

1,8%

0,0%

0,9%

0,9%

2,7%

1,1
%
0,0
%

%

%

1º ciclo

9,5%

6,6%

2,2

1,5

7,7

3,0

10,3

4,7

17,9

17,4

2º ciclo

18,5

10,4

34,3

26

40,2

38,3

41,3

35,3

20,7

27,4

35,5

36,7

32,7

32,7

24,5

31,5

Ensino Secundário

33,6 27,4%
%
28,4 31,9%
%
8,9% 20,5%

15,6

35,6

5,3

21,9

7,5

14

7,1

11,4

Ensino Superior

2,3%

6%

5,9

13,1

0,0

3,6

0,0

4,7

3,3

2,7

Desconhecidas / Outras

17,4
%

6,9%

37,0

11,9

17,2

8,9

9,4

5,6

6,0

Média de Idades
Profissões
Comércio e Serviços
Desconhecida
Desempregado
Operários Fabris,
Artesãos
Trabalhadores
não
Qualificados
Quadros Superiores e
Empresários

Habilitações
Literárias

3º ciclo

%

%

%

4,9
%
18,5
%
54,9
%

%

A média de idades dos Pais / Encarregados de Educação situa-se entre os 40,9 anos dos pais e
38,4 das mães.
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10. Participação dos Pais e Encarregados de Educação
Os Pais e/ou Encarregados de Educação (EE) dos alunos da Escola, individualmente e enquanto
Associação, têm uma presença satisfatória nos seus espaços de representação: Conselho
Geral, e Conselhos de Turma. No entanto, sempre que se realizam as reuniões com os DT, no
início dom ano letivo ou no final de cada período, para entrega dos registos de avaliação, registase a presença da maioria dos pais e encarregados de educação nessas reuniões.
Ainda assim, pretende-se um maior envolvimento dos pais e encarregados de educação no
acompanhamento da vida escolar dos seus educandos.

11. Articulação com a comunidade: Protocolos e parcerias
Este Agrupamento mantém a necessária articulação com a comunidade local, nomeadamente
com agentes empresariais e económicos e com a Autarquia, gerando, assim, inúmeras
possibilidades de parcerias e protocolos.
Em termos específicos, convém salientar alguns protocolos e parcerias celebrados no
Agrupamento de Escolas:

11.1. Protocolos
•

Protocolo com a Câmara Municipal de Guimarães – Pré-Escolar e 1º Ciclo – AEC, AFF
e CAF

•

Protocolo com a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas
(CERCIGUI) – Educação Especial;

•

EDUCOM – Associação Portuguesa de Telemática Educativa.

11.2. Parcerias estabelecidas com várias entidades:
 Câmara Municipal de Guimarães;
 Laboratório da Paisagem de Guimarães;
 Biblioteca Municipal Raúl Brandão;
 Casa da Memória de Guimarães;
 Plataforma das Artes;
 Museu Alberto Sampaio;
 Centro de Ciência Viva de Guimarães;
 AIESEC da Universidade do Minho;
 Centro de Saúde de Guimarães;
 ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho;
 Centro de Formação Martins Sarmento;
 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;
 Cruz Vermelha Portuguesa;
 Liga Portuguesa Contra o Cancro;
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Equipas de intervenção na área da Ação Social (RSI e outras)
 Guarda Nacional Republicana de Guimarães / Escola Segura;
 Bombeiros Voluntários de Guimarães;
 Junta de Freguesia de (Abação/Gémeos; Calvos/Serzedo;
Tabuadelo / S. Faustino e Pinheiro);
 Associações de pais e encarregados de educação do AEA;
 Lar de S. Francisco – Calvos;
 Associação Bandeira Azul da Europa - ABAE – Eco Escolas;
 Centro de Informação Europeia - CIED Minho;
 Fundação Altice;


12. Projetos em Curso/ Atividades Extra Curriculares
O Agrupamento de Escolas de Abação participa ainda em Projetos diversificados e dinamiza
alguns Clubes, abrangendo uma grande panóplia de áreas do saber, no sentido de instituir uma
dinâmica constante que perpassa os vários níveis de escolaridade:


Projeto Hypatiamat - 1.º Ciclo;



Khan Academy;



Projeto Literatus - 1.º Ciclo



Biblioteca Escolar - Integrada na RBE;



Biblioteca bate à porta;



Viajante de palavras – 2.º Ciclo;



De Abação para o Mundo;



Estrelas de encantar – CAA



Abação adota um idoso com o Lar de S. Francisco;



Projeto PNL - aLER+ e Dez minutos a Ler;



Leitura de todos para todos;



Comunidades de leitores e comunidade de leitores digitais;



Educação para a Saúde e Sexualidade;



Jovens Promotores de Saúde;



Desporto Escolar – Basquetebol infantis B e Badmington;



Clube de Robótica;



Programa Erasmus +;



Equipa de Autoavaliação;



Trilhos Solidários / Escola Voluntária;



Clube de Artes;



Horta Pedagógica;



Clube Europeu;



Clube de aeromodelismo e simulação de voo;
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Clube de Segurança e Proteção Civil;



Eco Escolas;



Eco parlamento;



Parlamento dos Jovens;



Clube de Ciência Viva na Escola;



Clube de Musica;



Clube de Teatro;



Rádio-Escola.

13. Constituição de Turmas
As orientações que norteiam a constituição das turmas do Agrupamento, encontram-se em
documento próprio anexo ao PEDC.
As turmas são constituídas de acordo com o nível de ensino, da seguinte forma:
1. Na educação Pré-Escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de
25 crianças;
2. Os grupos da educação Pré-escolar são constituídos pelo número mínimo de 20 crianças,
sempre que no relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida de acesso á
aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma reduzida, não
podendo esta incluir mais de dois nestas condições.
3. A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e
permanência destas crianças no grupo em pelo menos 60% do tempo curricular.

4. As turmas do 1.º ciclo do Ensino Básico são constituídas por 26 alunos, não podendo
ultrapassar esse limite.
4. As turmas do 1.º ciclo do Ensino Básico, nas escolas com mais de um lugar, que incluam
alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos.
5. As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja
identificada como medida de acesso á aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração
do aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições.
6. A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e
permanência destes alunos na turma em pelo menos 60% do tempo curricular.
7. No 5.º e 7.º anos, as turmas são constituídas por um mínimo de 24 e um máximo de 28 alunos
não devendo ultrapassar esse limite; Sempre que possível as turmas não devem ultrapassar os
26 alunos. No 6.º, 8.º e 9.º de escolaridade as turmas são constituídas por um mínimo de 26 e
um máximo de 30 alunos.
8. As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja
identificada como medida de acesso á aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração
do aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições.
9. A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e
permanência destes alunos na turma em pelo menos 60% do tempo curricular.
10. Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de
opção do conjunto das disciplinas que integram as ofertas da escola é de 20 alunos;
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11. A Constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número inferior ao
estabelecido nos pontos anteriores, carecem de autorização superior do MEC.
12. A Constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número superior ao
estabelecido nos pontos anteriores, carecem de autorização do Conselho Pedagógico mediante
análise de proposta fundamentada do diretor do AEA.
Nota: um aluno retido no 2° ou 3° anos deve integrar até final do Ciclo a turma a que já
pertencia, salvo se houver decisão em contrário do Conselho de Docentes.
13. No que à constituição das turmas dos 2° e 3° Ciclos diz respeito, as orientações são as
infra listadas:
• manter a constituição das turmas do ano anterior, desde que não haja indicação em contrário
pelo Conselho de Turma;
• na transição do 1º para o 2º Ciclo, privilegiar a permanência de grupos de alunos da mesma
turma / escola;
• EMRC não constitui critério para a formação de turmas;
• no 7º ano ter-se-á em conta a disciplina de Opção de Língua Estrangeira II para a formação de
turmas, desde que o n.º de alunos seja suficiente para a constituição de pelo menos uma turma
(20);
• nos 8º dar-se-á seguimento à disciplina de Opção do 7º ano, caso se consiga constituir turmas
completas. Caso contrário as turmas funcionarão em regime misto na disciplina de Língua
Estrangeira II;
Sempre que possível, tendo em conta a dimensão das salas de aula, não se deve
ultrapassar os 26 alunos por turma;
 No 7º ano os alunos apenas podem escolher como Língua Estrangeira II, Francês.
 No 7º, 8º e 9ºanos a escola tem como Complemento à Educação Artística, a disciplina de
Educação Tecnológica.
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IV.

SUCESSO ACADÉMICO DO AEA – TRANSIÇÃO / APROVAÇÃO

1. Avaliação Interna

Taxas de Sucesso do Agrupamento
99,0%

100,0%

99,6%

99,0%
98,0%

96,6%

97,0%
96,0%

95,0%

95,0%
94,0%
93,0%
92,0%
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Gráfico n.º 05 – Taxas de Sucesso do Agrupamento

Ao longo dos anos a taxa de sucesso do AEA, tem-se situado acima dos 95% (Gráfico n.º
05). No ano letivo 2019/2020 a taxa de sucesso foi de 99,6%.

Taxa de Sucesso por Ciclo
100,0%

95,0%

98,4%

97,3%

99,0%

99,0%

100,0%

94,0%

92,0%

92,0%
84,0%
76,0%
68,0%
60,0%
2016-2017

2017-2018
1.º Ciclo

2018-2019
2.ºCiclo

2019-2020

3.ºCiclo

Gráfico n.º 06 – Taxas de Sucesso do Agrupamento por Ciclos

No que se refere às taxas de sucesso obtidas, constata-se que os resultados no ano letivo
2019/2020, variaram entre os 99% no 1.º Ciclo e os 100% nos restantes ciclos (Gráfico n.º 06).
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Taxa de Sucesso por ano - 1.º Ciclo
100,0%

99,0%

100,0%

100,0%

100,0%
95,0%
90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
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2.ºAno
2017-2018

3.º Ano
2018-2019

4.ºano

2019-2020

Gráfico n.º07 - Distribuição das taxas de sucesso do Agrupamento no 1.º Ciclo.

Pela análise do gráfico n.º 07, podemos constatar que as taxas de sucesso nº 1.º Ciclo estão
nos 100% em todos os anos de escolaridade, à exceção do 2.º ano (99%) tendo-se registado
uma ligeira subida no 2.º ano desde o ano letivo 2017/2018.
Quadro N.º 20 – Taxas de sucesso e média por disciplina – 1ºCiclo – 2019/2020

1ºAno
Taxa de
Sucesso
Português
96,3
Matemática
98,0
Estudo do Meio
100,0
Educação Artística
100,0
Educação Física
100,0
Apoio ao Estudo
100,0
EMRC
100,0
Ciência em Ação-OC 100,0
Cidadania
100,0
DISCIPLINAS

Média
4,2
4,4
4,6
4,4
4,4
4,1
4,5
4,5
4,5

Sucesso
Perfeito

96,3

DISCIPLINAS
Português
Matemática
Estudo do Meio
Educação Artística
Educação Física
Apoio ao Estudo
EMRC
Inglês (OC)
Cidadania

3ºAno
DISCIPLINAS
Português
Inglês
Matemática
Estudo do Meio
EAFM
Apoio ao Estudo
EMRC
Introdução à
Programação (OC)

Taxa de
Sucesso
100
100
100
100
100
100
100
100

Média
4,22
4,52
4,04
4,22
4,46
4,32
4,66
4,32
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Sucesso
Perfeito

100,0

DISCIPLINAS
Português
Inglês
Matemática
Estudo do Meio
EAFM
Apoio ao Estudo
EMRC
Ciências em Ação
(OC)

2ºAno
Taxa de
Sucesso
Média
Sucesso
Perfeito
93,0
3,9
95,0
4,0
100,0
4,4
100,0
4,5
100,0
4,5
93,0
100,0
4,3
100,0
4,7
100,0
4,5
100,0
4,4
4ºAno
Taxa de
Sucesso
Média
Sucesso
Perfeito
100
3,94
100
4,54
98,3
3,98
100
4,1
100
4,36
98,3
100
4,1
100
4,74
100

4,12
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No 1.º Ciclo, as disciplinas com maior insucesso são português e matemática, especialmente no
2.º ano. A disciplina de matemática apresenta uma taxa de insucesso de 5% e português de
7%. A disciplina com média de nível mais baixo é português no 2.º ano com 3,9.

Taxa de Sucesso por ano- 2.º Ciclo
100,0%

98,3%

100,0%

100,0%
95,0%
90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
2017-2018

2018-2019
5.ºAno

2019-2020

6.ºAno

Gráfico n.º 08 – Taxas de sucesso no 2.º Ciclo

Pela análise do Gráfico n.º 08 podemos constatar que a taxa de sucesso no 2.º Ciclo é de 100%.

Gráfico n.º 09 – Percentagem de alunos que concluem o 2.º Ciclo em dois anos

Pela análise do Gráfico n.º 09 podemos contatar que 98% dos nossos alunos concluem o 2.º
ciclo em dois anos, enquanto a nível nacional essa taxa situa-se nos 91%.
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Quadro N.º 21 – Taxas de sucesso e médias por disciplina – 2ºCiclo – 2019/2020
6ºAno

5ºAno
DISCIPLINAS
Português
Inglês
Hist e Geografia de Port.
Matemática
Ciências Naturais
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
Educação Física
EMRC
Cidadania
TIC
OC-História Local
OC-Ciência em Ação

Taxa de
Sucesso
Média
Sucesso
Perfeito
89,7
100,0
88,0
91,5
100,0
98,2
100,0
100,0
98,3
100,0
100,0
100,0
93,2
100,0

3,3
3,6
3,4
3,6
3,7
3,5
4,0
3,9
3,6
4,5
3,8
4,0
3,3
3,6

88,0

DISCIPLINAS
Português
Inglês
Hist e Geografia de Port.
Matemática
Ciências Naturais
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
Educação Física
EMRC
Cidadania
TIC
OC-Ciência em Ação

Taxa de
Sucesso
Média
Sucesso
Perfeito
98,1
3,7
87,4
3,6
96,5
3,6
96,3
3,7
100,0
3,8
100,0
3,6
88,1
100,0
4,1
100,0
3,9
100,0
3,8
100,0
4,8
100,0
4,4
100,0
4,1
100,0
4,0

Relativamente aos resultados obtidos por disciplina, Quadro N.º 21, verificamos que a
disciplina com mais insucesso no 5.º ano é Hist e Geografia de Port. (12%). No 6.º ano a
disciplina com maior insucesso é inglês (12,6%. No 2.º Ciclo as disciplinas com média de nível
mais baixo são português e História Local.

Taxa de Sucesso por ano- 3.º Ciclo
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
95,0%
90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
7.º Ano

8.º Ano
2017-2018

2018-2019

9.º Ano
2019-2020

Gráfico n.º 10 – Taxa de sucesso no 3.º Ciclo

Pela análise do Gráfico n.º 10, podemos constatar que a taxa de sucesso no ano letivo 20192020, foi de 100% em todos os anos de escolaridade.
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Quadro N.º 22 – Taxas de sucesso e média por disciplina no 3.º ciclo – 2019-2020

7ºAno
DISCIPLINAS
Português
Inglês
Francês
História
Geografia
Matemática
Ciências Naturais
Físico-Química
Educação Visual
Educação Física
TIC
CEA- ET
Ciência em Ação
História Local
EMRC
CD

Taxa de
Sucesso

8ºAno

Sucesso
Média
Perfeito

100,0
98,1
91,3
94,8
94,6
70,3
94,6
98,1
98,1
98,1
98,1
96,3
100,0
87,9
100,0
100,0

3,5
3,7
3,8
3,5
3,7
3,1
3,3
3,3
3,7
3,6
3,7
3,6
3,4
3,1
4,7
3,9

64,3

Taxa de
Sucesso
Média
Sucesso
Perfeito

DISCIPLINAS
Português
Inglês
Francês
História
Geografia
Matemática
Ciências Naturais
Físico-Química
Educação Visual
CEA- ET
Educação Física
TIC
EMRC
CD
Educação Financeira
Jogos Matemáticos

91,7
88,9
93,9
96,1
90,6
69,4
98,3
100,0
100,0
100,0
96,4
98,3
100,0
100,0
100,0
100,0

3,2
3,6
3,4
3,4
3,6
2,9
3,3
3,4
3,7
3,7
3,6
3,6
4,1
3,7
3,7
3,6

9ºAno
Taxa de
Sucesso

Média

Português
Inglês

98,8
95,0

3,3
3,6

Francês

100,0

3,6

História

100,0

3,6

Geografia

100,0

3,6

Matemática

74,4

3,0

Ciências Naturais

98,8

3,4

Físico-Química

100,0

3,7

Educação Visual

100,0

3,8

Educação Física

100,0

3,9

EMRC

100,0

4,7

Oficina de Leitura e Escrita

100,0

3,6

DISCIPLINAS

Sucesso
Perfeito

73,2

Pela análise do Quadro N.º 22 podemos constatar que no 7.º, 8º e 9º anos de escolaridade, a
disciplina com sucesso mais baixo foi matemática, com respetivamente, 70,3%, 69,4% e
74,4%. No 9.º ano, a disciplina de matemática apresenta uma média de nível inferior a 3 (2,9).
Em relação ao sucesso perfeito, registamos uma subida no 3.º ciclo.
Deste modo, o sucesso perfeito aumentou no 7.ºano para 64,3%, no 8.º ano para 67,1% e no
9.º ano para 73,2%.
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2. Provas de Avaliação Externa
2.1. Provas Finais do 3.º Ciclo

Taxa de Sucesso PF de Português 9.º ano
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Gráfico n.º 11 – Evolução dos resultados das provas finais de português – 9.º ano

Pela análise do Gráfico N.º 11 podemos constatar que desde 2016/2017 as taxas de sucesso
do AEA, na disciplina de português ficam abaixo dos resultados obtidos a nível nacional.

Média de classificação a Português - PF 9.º ano
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60

62,5
58,35

57
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AEA 15/16 Nac 15/16 AEA 16/17 Nac 16/17 AEA 17/18 Nac 17/18 AEA 18/19 Nac.18/19
Gráfico n.º 12 – Média de classificação obtida na Prova Final de português

Pela análise do gráfico n.º 12, podemos constatar que as médias de classificação na
disciplina de português desde 2016/2017, têm ficando abaixo da média nacional.
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Taxa de Sucesso PF de Matemática 9.º
ano
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Gráfico n.º 13 – Resultados obtidos nas Provas Finais do 9º ano

Pela análise do gráfico n.º 13, podemos constatar que desde o ano letivo 2017/2018 a taxa de
sucesso do AEA, têm sido superiores à taxa de sucesso nacional.

Média de classificação Matemática -PF 9.º ano
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Gráfico n.º 14 – Média de classificação obtida na Prova final de matemática – 3.º ciclo

Pela análise do gráfico n.º 14 podemos constatar que nos últimos anos com Provas finais, a
disciplina de matemática obteve uma média de classificação, acima da média nacional.
Contudo em 2016/2017 esse resultado não foi conseguido, tendo a média da escola ficado
14,3 pontos abaixo da média de classificação registada a nível nacional.
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Gráfico n.º 15 - percentagem de alunos que obtêm positiva nas Provas Finais do 9.º ano, após um percurso
sem retenções nos 7.º e 8.º anos

Pela análise do Gráfico n.º 15, podemos verificar que dos nossos alunos, sem retenções no 3.º
Ciclo, 42% obtêm positiva nas provas nacionais. Os resultados obtidos pelos nossos alunos
estão acima dos resultados obtidos pelos alunos do país com nível semelhante, os quais se
situam nos 35%.
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V.

NECESSIDADES E PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS

Feito o confronto entre o que a Escola pretende ser (domínio das intenções, expressas na
conceção de educação e de escola, nas finalidades educativas e nos princípios orientadores de
ação pedagógica) e aquilo que a escola é na realidade, a comunidade educativa identificou um
conjunto de necessidades e de problemas (Quadro N.º 23) que considerou relevantes, a saber:
Quadro N.º 23 – Necessidades e de problemas identificados pela comunidade educativa

Necessidades

Problemas

Melhorar envolvimento de alguns pais/EE no percurso
académico dos filhos;

Baixo nível académico e sociocultural dos Pais e
Encarregados de Educação;

Continuar a melhorar as aprendizagens através do
recurso ao ensino experimental;

Elevado n.º de alunos que beneficiam das medidas
da ação social escolar;

Reduzir a percentagem de alunos que conclui o 3.º
Ciclos sem aproveitamento a Matemática ou a
Português;

Baixas expectativas dos alunos quanto à Escola e ao
percurso académico;

Melhorar as médias de nível na disciplina de
matemática do 3.º ciclo;
Melhorar os resultados obtidos pelos nossos alunos
nas Provas de Avaliação Externa de Português;
Melhorar a percentagem de alunos que são indicados
para o quadro de Mérito;

Alguns comportamentos inadequados de alguns
alunos em situações de intervalos, recreio e aulas;
Baixa utilização das Tecnologias e Recursos Digitais
no ensino e aprendizagem dos alunos;
Insuficiente articulação entre os Departamentos,
nem sempre agilizando a interdisciplinaridade;

Aumentar a percentagem de alunos que transitam sem
níveis inferiores a três – Sucesso Perfeito;
Melhorar a articulação curricular Horizontal e Vertical;
Melhorar as práticas colaborativas;
Aumentar a motivação dos alunos pelas atividades
escolares e extraescolares oferecidas pela Escola;
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VI.

IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS FORTES E ASPETOS A MELHORAR – MATRIZ SWOT

1. Pontos Fortes:
Quadro N.º 24 – Pontos fortes identificados

 A celebração do contrato de Autonomia com o MEC, em
Autonomia

Oferta formativa

novembro de 2013, como instrumento de afirmação dos
interesses, aspirações, potencialidades e modelo organizativo
do Agrupamento.



Oferta educativa adequada ao meio;
Ensino Regular – Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos



Um PAA diversificado que está de acordo com os interesses e
expectativas dos alunos – proporcionando vivências e
experiências de aprendizagem, através da realização de
diversas Visitas de estudo, Feiras, Exposições, concursos,
Palestras, Conferências, atividades recreativas, culturais e
desportivas ao longo do ano letivo;



Taxa de Sucesso educativo (Transição/ Aprovação) dos alunos
do agrupamento acima da média nacional;
Valorização dos desempenhos dos alunos com entrega de
prémios no final de cada período pelos resultados obtidos
A valorização do desempenho dos alunos através dos quadros
de mérito;

Plano anual de atividades

Avaliação interna





Autoavaliação







Práticas Letivas










Clima de Escola
Recursos materiais

Monitorização dos resultados escolares dos alunos através da
Autoavaliação;
Equipa de Autoavaliação em funcionamento;
Elaboração de um Plano de Melhoria
A coadjuvação em sala de aula – Português e Matemática;
Desdobramento das turmas para DOPE;
A valorização do ensino experimental das CN e FQ – Ciências
em Ação no 1.º Ciclo, 5.º, 6.º e 7.º ano;
Preparação dos alunos para as Provas Finais;
Desdobramento das turmas do 8.º e 9.º ano na
disciplina de Matemática;
Oficina de Leitura e escrita no 9.º ano;
A utilização das novas tecnologias no ensino e aprendizagem;
A Ocupação dos Tempos escolares dos alunos sempre que se
verifique a ausência imprevista de um professor;
As permutas de aulas efetuada pelos docentes como forma
de evitar a perda de aulas pelos alunos.
Bom relacionamento entre todos os membros da
comunidade educativa;
Diversas atividades promotoras de um bom clima de escola:
Receção a novos docentes, Jantar de natal, festa de fim de
ano, comemorações festivas, passeio do AEA.



Existência de boas condições físicas e materiais na maioria
das escolas do Agrupamento;



Fonte de difusão de informação, cultura e lazer, é um ponto
fulcral de aprendizagens, de acordo com debilidades
diagnosticadas, articulando o trabalho pedagógico entre os
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Biblioteca

Corpo docente

departamentos curriculares, os conselhos de turma e as
diferentes estruturas educativas, constituindo-se como
suporte transversal na operacionalização dos currículos.
 Biblioteca com um bom acervo bibliográfico;
 Disponibilização de recursos digitais -Blog da biblioteca;
 Equipamento informático para realização de trabalhos e
pesquisas;
 Realização da feira do Livro na semana da leitura;
 Comunidade de leitores;
 Encontros com escritores;
 Estabilidade do corpo docente;
 Docentes com elevada experiência profissional;
 Grande percentagem de docentes dos quadros;
 Vários docentes com Pós-Graduações;
 Corpo docente bastante empenhado e motivado.


Recursos educativos e didáticos
digitais















Medidas de combate ao
insucesso











Serviços especializados de
Educação Especial
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Tanto a escola sede dispõem de bons recursos
educativos e didáticos.
Laboratórios de FQ e CN devidamente equipados;
Telescópio
Internet em todas as salas de aula;
Vídeo-projetores em todas as salas de aula;
Diversos quadros interativos em sala de aula;
3 LCD interativos;
Sala TIC devidamente apetrechada;
Acesso Wireless à Internet em toda a escola;
Existência de diversos Jogos matemáticos, calculadoras,
calculadoras gráficas, Arduinos, Robots, Turning Point,
computadores, impressora 3D;
Sala de aula digital - SAF
Desdobramento na disciplina de Matemática no 8.º e 9.º
anos;
Reforço de Aprendizagem no 3.º ciclo a português,
matemática, inglês, francês;
Coadjuvação nas disciplinas de português e matemática dos
2.º e 3.º ciclos;
Desdobramento de um tempo nas disciplinas de Português e
Inglês do 3.º Ciclo - DOPE;
Suplemento de uma hora semanal de matemática e
português no 9.º ano, para preparação das provas finais;
O apoio ao estudo no 1.º e 2.º ciclos- Português e
Matemática;
O apoio Educativo no 1.º ciclo;
A existência de Tutorias específicas para alunos com 2 ou
mais retenções;
Apoio Tutorial para alunos com problemas de organização,
assiduidades, absentismo;
Programa de Mentoria para alunos com dificuldades de
aprendizagem;
Diversificação dos instrumentos de avaliação;
A existência de uma sala específica com docentes
especializados para aos alunos com MSAI;
A existência de um CAA;
Fomento de uma cultura de inclusão e integração dos alunos.
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Serviços de Psicologia e
Orientação - SPO



A presença de uma Psicóloga a tempo inteiro e outra a meio
tempo, para apoio psicopedagógico dos alunos,
desenvolvendo a orientação vocacional, fazendo a ligação
entre a escola e as famílias;
Realização de diversas ações para pais;
Tomando parte na comissão de convivência, para resolução
de situações de conflito e de mau comportamento
/indisciplina;
Ajudando em articulação com os DT e a CPCJ nas situações de
absentismo ou riscos de abandono escolar;
Programa de Orientação Vocacional;




Terapeuta da fala
Assistente social










Existência de diversos clubes:
Música;
Segurança e proteção civil
Ciência Viva na Escola;
Clube Europeu;
Artes;
Robótica;
Aeromodelismo;





Literatus;
Hypatiamat;
Khan Academy;















aLer+






Programa de desenvolvimento
pessoal
social
e
comunitário

Atividades de enriquecimento e
complemento curricular

Diversidade de Projetos




Prestação de serviços à
comunidade educativa
Serviços Digitais
Comunicação Escola / Família
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10 minutos a Ler;
De Abação para o Mundo;
Clube Ciência Viva na escola;
Horta pedagógica;
Desporto escolar;
Projeto Erasmus +;
Parlamento dos Jovens;
Eco Escolas;
Eco Parlamento;
Educação para a Saúde;
Gabinete de Informação e apoio ao aluno;
Trilhos Solidários (Projeto de apoio à comunidade mais
carenciada da área de intervenção do agrupamento)
TIs Cience
Consulta da avaliação dos alunos através do Inovar Consulta:
datas dos testes, avaliações, faltas, registo de
comportamento, sumários, caderneta eletrónica, etc.
Marcação de refeições através da Internet – SIGE3;
Consulta através do SIGE3, dos movimentos realizados pelos
alunos no Bufete, papelaria e cantina;
Registo eletrónico da entrada e saída dos alunos na escola;
Matrícula eletrónica;
Comunicação frequente escola-Pais:
Website do Agrupamento;
Email institucional (docentes, alunos e Não docentes);
Facebook do Agrupamento;
Inovar PAA;
Inovar Pessoal;
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DCS – Horários;
Disponibilização das aplicações do Google G.Suite;
A existência de uma sala para atendimento aos EE;
O apoio a alunos carenciados;



Diversas Parcerias, protocolos e interação com a Comunidade
Envolvente (Autarquia, Juntas de freguesia, Instituições
Educativas, CPCJ, CERCIGUI, Instituições de Saúde, Forças de
segurança, Empresas e Outras);

Relação com o meio envolvente

2.

Pontos a necessitar de Melhoria:
Quadro N.º 25 – Pontos a melhorar
Conselho
Pedagógico

- Dinamização das comissões especializadas –
acompanhamento e monitorização do Contrato de
Autonomia.
- Articulação curricular horizontal e vertical entre as
diferentes áreas curriculares disciplinares que
integram os departamentos.

A nível dos
departamentos
curriculares

- Consolidar as práticas de Supervisão Pedagógica;
- Dinamizar a articulação entre os vários
departamentos.

Funcionamento dos
órgãos de gestão e

A nível do conselho

das estruturas de

de docentes

orientação
educativa

- Coordenação e articulação ao nível da planificação
de atividades.

A nível das áreas
disciplinares
A nível dos
diretor(a)s de
turma

- Nem sempre são discutidas em conjunto as
metodologias de trabalho e as planificações das
aulas/atividades.
- Por vezes, pouco trabalho colaborativo entre os
professores.
- Nem sempre são discutidas em conjunto as
metodologias de trabalho e as planificações das aulas.
- Articulação entre todos os docentes do conselho de
turma ao nível do plano de trabalho de turma.
- Dificuldade de envolvimento dos pais / mães /
encarregados de educação no acompanhamento dos
seus educandos.
- Aumentar as taxas de sucesso no 3.º ciclo,
nomeadamente na disciplina de matemática;

Avaliação interna

- Melhorar a média de nível nas diferentes
disciplinas;
- Reduzir o n.º de alunos que transitam com nível
negativo a português e ou a matemática;
- Reduzir o n.º de alunos que transitam com níveis
inferiores a três, de modo a aumentar o sucesso
perfeito.
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- Aumentar o n.º de alunos indicados para o quadro
de mérito.

Resultados escolares

Avaliação externa

- Melhorar os resultados obtidos nas provas finais de
português do 9.º ano, pois estão abaixo das médias
nacionais;
- Melhorar a média de nível nas Provas Finais do 3.º
Ciclo.
- Aumentar a utilização dos recursos informáticos
multimédia disponíveis na escola;
- Utilização dos computadores Portáteis dos alunos
no ensino e aprendizagem;

Recursos inovadores

Utilização dos
recursos digitais no
ensino/
aprendizagem

- Utilização de Smartphones no ensino e
aprendizagem;
- Recurso a plataformas digitais de avaliação e
aprendizagem dos alunos – Aplicações da
Google, Kahoot!; Plickers , Milage Aprender+ ,
Mentimeter,TED-Ed Lesson, Turning Point,
Socrative, Thinglink, Wordwall, Padlet, etc.
- Utilização da plataforma Moodle como plataforma
de ensino e aprendizagem;
- Maior utilização dos quadros interativos e LCD
interativos como recurso pedagógico e didático;
- Maior utilização da Plataforma “Escola Virtual”,
Aula digital etc..
- Aumentar o Ensino Experimental das ciências no 1.º
Ciclo;

Ensino e Aprendizagem

Docentes

- Valorizar as Coadjuvações em sala de aula,
planificando em conjunto o trabalho a desenvolver
nestas aulas;
- Incutir nos alunos o gosto pela matemática;
- Recurso a práticas inovadoras;
- Exigir pontualidade aos alunos;
- Manter a ordem a disciplina dentro da sala de aula;
- Privilegiar o Ensino experimental das Ciências no
tempo de desdobramento (CN/FQ)

Atitudes e Valores

Comportamento/

- Implementar medidas no sentido de melhorar o
comportamento dos alunos, em especial dentro da
sala de aula, nomeadamente através do cumprimento
do RI.

Indisciplina dentro
e fora da sala de
aula

- Diminuir o número de participações disciplinares dos
alunos e por essa via, diminuir o n.º de medidas
corretivas e sancionatórias aplicadas.

- Uniformização a todo o Agrupamento de
procedimentos de atuação comuns relativamente aos
comportamentos dentro e fora da sala de aula;
Projeto Educativo do Agrupamento – 2021-2024

Página 44

Agrupamento de Escolas de Abação

- Maior divulgação do código de conduta
- Falta de empenho e interesse de alguns alunos;

Alunos

- Falta de hábitos de estudo e métodos de trabalho de
alguns alunos;
- Responsabilização progressiva dos alunos face ao
seu percurso escolar;
- Melhorar as expetativas face à escola e ao seu
percurso académico;
- Diminuir o absentismo de alguns alunos;
- Aumentar a utilização da sala de aula do futuro;

Inovação -

Softwares e
Tecnologias
Digitais

Escola Digital

- Utilização dos computadores portáteis no ensino e
aprendizagem;
- Criação de um laboratório de imagem e som;
- Aumentar para 30% as avaliações com recurso às
Tecnologias digitais;
- Lecionar pelo menos 30% das aulas com recurso
às tecnologias digitais;

Pais e
encarregados de
educação
Participação da
comunidade
Alunos

VII.

- Aumentar o uso de recursos e ferramentas digitais
com fins de ensino e aprendizagem.
- Aumentar a presença/envolvimento dos pais e
encarregados de educação na vida escolar;
- Maior auscultação e envolvimento dos alunos na
tomada de decisão, especialmente na elaboração
dos documentos estruturantes do Agrupamento
(PAA, PEA, PEDC, PADDE, RI).

ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO – FINALIDADES
EDUCATIVAS

No sentido de proceder à definição de áreas de intervenção prioritária, foram consideradas,
como mais relevantes, as seguintes finalidades educativas:
- Preparar os alunos para o exercício de uma cidadania plena, assente nos pilares da
Democracia, do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, tendo em conta a
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.
-Proporcionar a aquisição pelos alunos de uma sólida cultura humanística, científica e
tecnológica;
- Valorizar a Literacia Científica dos nossos alunos;
- Valorizar a Literacia digital dos nossos alunos;
- Motivar os alunos para a aprendizagem;
- Tornar os alunos responsáveis e intervenientes na sua aprendizagem;
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- Alunos participativos e colaborativos no processo de melhoria da escola nas suas diversas
dimensões;
- Alunos educados e respeitadores com toda a comunidade educativa;
- Alunos cumpridores do Regulamento Interno;
- Alunos dotados de capacidade de relacionamento/integração.
-Desenvolver a competência comunicativa.
-Desenvolver a capacidade de abstração e de raciocínio desde tenra idade.
-Desenvolver a capacidade de resolver problemas.
-Proporcionar situações e formas de aprender a aprender.
-Favorecer a interiorização dos princípios da justiça, tolerância, solidariedade, cooperação e
responsabilização.
-Despertar a curiosidade e o espírito crítico, promovendo a crítica responsável e fundamentada.
-Promover a responsabilidade, auto e heteroavaliação, a intervenção e a participação
democráticas, o altruísmo e a aceitação do Outro, a livre troca de ideias, saberes e experiências,
a valorização do esforço e do trabalho.
-Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades, procurando a melhor
orientação e encaminhamento do aluno.
-Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva
colaboração na comunidade.
-Promover um clima de participação democrática e pluralista pelo envolvimento de professores,
alunos, pessoal não docente, encarregados de educação e parceiros sociais.
-Assegurar o direito à diferença, respeitando personalidades e projetos individuais de existência,
bem como valorizando todos os saberes e culturas.
-Promover ações de orientação Escolar e profissional e de acompanhamento psicopedagógico.
-Implementar medidas de apoio educativo aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem.
-Otimizar espaços e atualizar
funcionamento da Escola.

recursos

técnico-pedagógicos,

fundamentais

para

o

-Desenvolver a ligação da Escola à comunidade, criando circuitos e mecanismos de
comunicação eficazes.
-Incentivar a participação dos alunos, Pais e Encarregados de Educação na vida da Escola.
- Continuar a promover a avaliação e a autoavaliação no AEA, através de uma equipa de
Autoavaliação.
- Continuar a desenvolver as boas práticas de solidariedade e voluntariado no AEA.
- Continuar a desenvolver os projetos que permite os alunos se apropriarem de boas práticas na escola,
na saúde, no ambiente, no exercício de cidadania, no uso de tecnologias e de plataformas digitais
educativas.
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VIII.

METAS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

O Agrupamento de Escolas de Abação terá de, a partir dos seus princípios e valores
orientadores, concretizar em metas e prioridades de ordem prática a sua ação para os próximos
três anos. Nesse sentido, e para o triénio 2021/2024, definem-se, Cinco Metas com os
respetivos Objetivos e Estratégias, a saber:
1- Melhorar o Sucesso académico
2- Valorização da relação escola /família e o envolvimento/participação dos encarregados de
educação nas atividades do agrupamento e na vida escolar dos seus educandos.
3- Promover uma Cultura de cooperação/colaboração e trabalho em equipa
4- Prevenção da indisciplina e de comportamento de risco
5- Promoção de medidas de integração/inclusão, desenvolvendo nos alunos o espírito de
Solidariedade e voluntariado

1. Melhorar o sucesso escolar dos alunos continuando a proporcionar
uma educação de qualidade
META 1.1. MELHORIA DO SUCESSO ESCOLAR POR CICLO
Quadro N.º 26 – Taxas de sucesso a atingir por ciclo
Nível de ensino

Taxa de sucesso que nos propomos
atingir até 2024

1.ºCiclo

99%

2.ºCiclo

99%

3.ºCiclo

98%

Indicador de avaliação

Número de alunos que obtém
aprovação em cado ciclo de
ensino

Estratégias/Atividades
- Implementação do currículo do ensino Básico e dos princípios orientadores da avaliação das
aprendizagens com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
- Implementar Adaptações curriculares de acordo com 54/2018, de 6 de julho.
-Recorrer mais a espaços de partilha do saber – sala de estudo, sala de informática, centro de
recursos/biblioteca.
-Incrementar mais na sala de aula, práticas estimulantes apoiadas em materiais de
ensino/aprendizagem diversificados.
-Implementar mais estratégias de ensino/aprendizagem que impliquem o recurso a
metodologias de projeto.
- Continuar a implementar planos tutoriais para os alunos que revelem problemas
comportamentais e de assiduidade e que já apresentem duas retenções no seu percurso
escolar.
-Continuar a organizar atividades pensadas de forma colaborativa com os professores das áreas
curriculares e a Biblioteca/ Centro de Recursos viradas para o desenvolvimento de
competências de informação e de “aprender a aprender”.
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- Fomentar mais hábitos de leitura e de investigação.
- Continuar a promover práticas apoiadas na pedagogia diferenciada.
-Promover um maior envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na vida
escolar dos seus educandos.
-Manter, sempre que possível, a mesma equipa educativa, no decurso do Ciclo em que se
encontram os alunos.
-Mérito valorizado pela atribuição anual de prémios aos melhores alunos de cada ano.
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-Promover maior utilização das novas tecnologias (Computadores; Vídeo Projetor; Quadros
Interativos e plataformas digitais de aprendizagem) no âmbito das práticas letivas.
-Promoção da criação e partilha de material didático entre os diferentes elementos dos grupos
disciplinares.
-Incentivo à planificação interdisciplinar e interdepartamental.
-Reforço dos trabalhos em equipa e partilha de saberes entre os alunos, os professores e entre
os diferentes níveis de ensino.
-Articulação curricular dos professores titulares de turma/Conselho de docente/departamentos
curriculares com as atividades de enriquecimento curricular.
-Melhorar a articulação curricular entre os diferentes ciclos, desde a educação Pré-Escolar ao 3º
ciclo.
- Criação de ofertas formativas que possam dar resposta a alunos com outras aptidões.
META 1.2. MELHORIA DO SUCESSO ESCOLAR POR ANO
Quadro N.º 27 – Taxas de sucesso a atingir por ano de escolaridade
Ano de escolaridade

Taxa de sucesso que
nos propomos atingir
até 2024

Indicador

1.º ano

100%

2.º ano

99%

3.º ano

100%

obtém aprovação em

4.º ano

99%

cado ano de ensino

5.º ano

100%

6.º ano

99%

7.º ano

99%

8.º ano

99%

9.º ano

98%

Número de alunos que

Meio de verificação

Registos de
classificação dos alunos
- Pautas finais de ano

Atividades / Estratégias
- Garantir o Apoio Educativo às disciplinas de Matemática, Português, Inglês, Francês;
- Manter as Coadjuvações na disciplina de Português e Matemática do 2.º e 3.º Ciclos;
- Desdobramento das turmas, se possível na disciplina de Matemática do 3.º Ciclo;
-Valorização dos talentos da escola – valorizando os Quadros de Mérito e Excelência;
- Continuar a premiar e a reconhecer os melhores alunos de cada ano, no final de cada período;
- Apoio individualizado aos alunos com maiores dificuldades na disciplina de Matemática –
criando pequenos grupos para recuperação das dificuldades;
- Valorizar a componente de oralidade na avaliação das aprendizagens;
- Participação em concursos de leitura e ortografia;
- Participação em concursos de ciências exatas e experimentais;
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- Disponibilizar materiais pedagógicos aos alunos: fichas de trabalho interativas, fichas de
informação, resumos dos conteúdos, Power Points, sites, links da internet, com recursos às TIC,
nomeadamente a plataforma Moodle, Google Classroom, Khan Academy, Email da turma, grupo
no Facebook.
- Participação nos concursos Canguru Matemático e SuperTMatik;
-Orientação Escolar e vocacional (encaminhamento de alunos para as diferentes ofertas
formativas).
- Promover junto da comunidade educativa o papel das BE para que sejam encaradas
como centros de aprendizagem:
• competências de pesquisa e tratamento autónomo da informação em todos os suportes;
• Incentivar a leitura dos nossos alunos, nomeadamente através da Comunidade de Leitores;
• aquisição de competências de seleção, tratamento, produção e difusão de informação;

META 1.3. Melhoria dos resultados nas disciplinas com maior insucesso
Quadro N.º 28 – Taxas de sucesso a atingir por disciplina

Ano

Disciplina

Taxa de sucesso que nos
propomos atingir até 2024

7.º ano

Matemática

75%

8.º ano

Matemática

75%

9.º ano

Matemática

75%

Indicador

Meio de
verificação

Número de alunos
de cada um dos
anos que obteve
aprovação a
matemática

Registos no
Inovar da
classificação
obtida na
disciplina de
matemática

META 1.4. MELHORIA DO SUCESSO PERFEITO - N.º DE ALUNOS QUE TRANSITAM SEM NÍVEIS
INFERIORES A TRÊS
Tendo por base os valores de referência do ano letivo 2019 / 2020, o objetivo será aumentar o
n.º de alunos que transitam/aprovados em cada ano de escolaridade sem níveis negativos.
Quadro N.º 29 – Taxas de Sucesso Perfeito

Ano de escolaridade

Taxa de sucesso perfeito
que nos propomos atingir
até 2024

1.º ano

93%

2.º ano

94%

3.º ano

90%

4.º ano

90%

5.º ano

90%

6.º ano

90%

7.º ano

70%

8.º ano

75%

9.º ano

75%
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Número de
alunos que
transitam de
ano sem
qualquer nível
negativo

Meio de
verificação

Registos
no inovar
Pautas
de
avaliação
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META 1.5 - MELHORIA DOS RESULTADOS ESCOLARES DOS ALUNOS NAS PROVAS DE AFERIÇÃO E
PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO.
Objetivos

Indicador /Instrumentos de registo

2º Ano
- Melhoria dos resultados escolares nas provas de Aferição do 2º ano
de Expressões, Português, Estudo do Meio e Matemática para valores
idênticos às médias nacionais.
5º Ano

- Classificações dos alunos nas Provas
de Aferição;
- RIPA;

- Melhoria dos resultados escolares nas provas de Aferição do 5º ano
de Português, Matemática, Inglês, CN, HGP, EM, ET/EV, EF para
valores idênticos ou superiores às médias nacionais

- REPA;

8.º Ano

- Taxas de sucesso;

- Melhoria dos resultados escolares nas provas de Aferição do 8º ano
de Português, Matemática, Inglês, CN, CFQ, EV, EF para valores
idênticos ou superiores às médias nacionais.
- Taxa de sucesso Interna a Português
e Matemática

PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO DO EB
9º Ano
- Melhoria dos resultados escolares nas provas finais do 9º ano de

- Taxa de sucesso nas Provas Finais de
ciclo;

Português e Matemática para valores idênticos às médias nacionais.

- Média de nível na avaliação interna;

- Obter resultados idênticos às médias do Concelho de Guimarães.

- Classificação obtida pelos alunos na
Avaliação Externa

- Obter média de 3 nas provas finais;
- Aproximar as médias Externas obtidas pelos alunos nas provas finais - Média de nível na Avaliação Externa
de português e matemática das médias internas atribuídas.

META 1.6. - IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE ENSINO DIGITAL
Objetivos
Utilização
dos
computadores
Ensino/Aprendizagem
Utilização de Plataformas Digitais
Aprendizagem

Indicador /Instrumentos de monitorização
portáteis

no

- Atingir uma percentagem de 30% de aulas com
recurso a tecnologias digitais

no Ensino

e

- Atingir uma percentagem de 30% das avaliações
dos alunos com recurso às tecnologias digitais. Ex.
Plataformas de avaliação interativa (Kahoot,
Google Forms, Escola Virtual, Aula digital,
Moodle, etc).

Avaliação de Aprendizagens com recurso às Tecnologias
Digitais
Utilização dos Telemóveis no ensino e aprendizagem dos
alunos
Utilização dos QIM e LCD interativos no ensino e
aprendizagem
Criação de salas de Estudo Digitais para apoio aos alunos
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Continuar com o
videoconferência

Programa

de

Mentorias

por

- Planificações das disciplinas;
- Equipa de AutoAvaliação;
- relatórios de utilização do Google Wokspace;
- N.º de alunos envolvidos

META 1.7 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE ACÇÃO GLOBAL DO AGRUPAMENTO COM VISTA
AO REFORÇO DOS MÉTODOS E HÁBITOS DE TRABALHO/ESTUDO DOS ALUNOS (PLANOS DE
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICOS INDIVIDUAL).
Objetivos

Indicador /Instrumentos de registo

(i) Eficácia da implementação de Planos de Acompanhamento
Pedagógico Individual e de Turma e sua monitorização

- Taxa de sucesso dos Planos de
Acompanhamento
Pedagógico
Individual e de Turma;

(ii) Implementação de Tutorias específicas para os alunos com duas
ou mais retenções.

- Resultados escolares dos alunos;

(iii) Implementação do Reforço de Aprendizagem
(Português/Matemática/Língua Estrangeira I e II.

- Taxa de sucesso/Qualidade das
aprendizagens;

-

RA

(iv) Implementação do Apoio ao Estudo nos 1º e 2º Ciclos.

n.º de alunos com Tutorias, Apoios
Estudo, Reforço de Aprendizagens

(v) Implementação de um programa de mentoria

- Taxas de utilização dos recursos da
BE.

META 1.8 - REFORÇO DO ENSINO EXPERIMENTAL E/OU EXPERIENCIADO NAS CIÊNCIAS NATURAIS E
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICA.
Objetivos

Indicador /Instrumentos de registo

(i) Aumento do número de aulas/atividades de ensino experimental.

- Número e qualidade das atividades
previstas nas planificações

Oferta Complementar no 1.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º anos – Ciência em
Ação – Dirigida ao Ensino Experimental das Ciências.

(ii) Implementação de projetos específicos que promovam o gosto

- Referências nos sumários

pela ciência.

- Relatório das atividades realizadas
ao longo do ano

(iii) Envolver um maior número de alunos e docentes no Clube de

- Planificação específica para as aulas

Ciência Viva na Escola e do Clube de Robótica.
(iv) Aquisição de kits de material de Ciências para o 1.º Ciclo.
(v) Participação de docentes de CN do 2.º ciclo em algumas aulas de
Estudo do Meio do 1.º Ciclo.
(vi) Continuar a organizar atividades experimentais- Laboratórios
abertos na escola sede para alunos do 1.º Ciclo e Pré-escolar
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experimentais;
- Elaboração de um Relatório no final
do ano sobre as atividades realizadas.
- Colocação de fotos das atividades na
pasta partilhada do departamento.
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META 1.9 - IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE APOIO PSICOLÓGICO E DE ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL.
Objetivos

Indicador /Instrumentos de registo

(i) Atendimento/Acompanhamento Psicopedagógico dos alunos com
dificuldades cognitivas indicados para os Serviços de Psicologia e
Orientação – SPO.

- Sessões previstas nos PTT/PAP;

(ii) Realização de ações de formação/sensibilização promotoras do
desenvolvimento de competências essenciais aos projetos de vida
dos alunos.

- Grau de satisfação dos alunos
(questionários e fichas de avaliação
da ação);

(iii) Realização de sessões de orientação vocacional.
(iv) Divulgação aos alunos do 9.º ano, da oferta educativa de nível
secundário –organização de mostra de oferta educativa em conjunto
com as escolas secundárias e profissionais.

- Plano de ação do SPO;

- Nº atendimentos realizados;
- N.º de alunos envolvidos.

2. Continuar
a
valorizar
a
relação
escola/família
e
o
envolvimento/participação dos encarregados de educação nas atividades
do agrupamento e na vida escolar dos seus educandos.
Objetivos:

Indicador /Instrumentos de
registo

-Realizar atividades que apelem à visita dos Encarregados de
Educação.

N.º de pais que reúnem com os
DT;

-Organizar ações visando a sensibilização dos pais e Encarregados de
Educação para a importância do seu papel na escola e na Educação
- Incentivar a participação dos Pais nas diferentes estruturas do
Agrupamento;

N.º de pais que participam nas
reuniões de final de período com os
DT;

-Possibilitar a participação de Encarregados de Educação em
atividades escolares e extraescolares
-Aumentar a divulgação das atividades escolares junto dos Pais e
Encarregados de Educação
-Cooperar com a Associação de Pais e Encarregados de Educação na
realização de projetos de interesse comum.
-Dinamização de ações em parceria com as Associações de Pais
destinadas a Pais e Encarregados de Educação.

N.º de atividades divulgadas nas
plataformas digitais do AEA;
www.agrupamentoabacao.pt
facebook.com/agrupamento.abacao

-Promover sessões de esclarecimento destinadas aos Encarregados
de Educação, sobre temáticas que digam respeito ao processo
educativo e ao funcionamento da Escola.
-Promover convívios entre a comunidade educativa (alunos, pais,
professores e funcionários), reisadas, festa de final de ano letivo, café
concerto, etc.

N.º de atividades dirigidas para a
comunidade educativa;

-Incentivar projetos dinamizados pelo Diretor de Turma (DT) onde se
estabeleça uma colaboração estreita entre a escola, a família e a
comunidade
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-Valorizar do papel dos representantes dos EE.
-Contactar, sempre que necessário, a CPCJ de Guimarães, para
referenciação dos casos de risco de crianças e jovens.
-Criar o “Dia da Família” na escola.
- Comemorar anualmente o dia do Agrupamento;
-Partilhar experiências profissionais de E.E com os alunos;
- Continuar a apoiar a realização das atividades de encerramento do
ano letivo, pela Associação de pais;
-Realização de palestras direcionadas aos pais/EE, dinamizada pela
psicóloga do AEA;
- Continuar a fomentar a participação dos pais nas atividades do PAA, N.º de pais que participam nas atividades
realizadas no AEA, nomeadamente na feira do livro, café concerto,
feira dos produtos da terra, ciência em família, semana das línguas,
festa de fim de ano letivo.
- Criar a Academia Digital para pais – para capacitação digital dos
pais.

N.º de pais envolvidos na academia
digital

Indicador de impacto: aumentar a vinda à escola dos pais/EE, ao longo ano escolar,
garantindo uma taxa de participação de cerca de 80%.

3.
Promover uma cultura de cooperação/colaboração e de trabalho em
equipa
META 3.1 - FORMAÇÃO DE EQUIPAS DE TRABALHO NO SEIO DOS DEPARTAMENTOS E GRUPOS DE
RECRUTAMENTO E DIFERENTES SETORES ESCOLARES.

Objetivos:

Indicador /Instrumentos de registo

(i) Implementação de um sistema de articulação intra e intersectorial
que promova a reflexão e partilha de experiências nas mais variadas
ações de gestão educativa (gestão, coordenação e supervisão
pedagógica).

- Qualidade do envolvimento e
número de reuniões efetuadas

(ii) Publicação e partilha de documentos e materiais pedagógicos
entre os Departamentos e Grupos disciplinares via pasta partilhada
do departamento (Google Drive)
(iii) Tempo comum no horário dos docentes para realização de
trabalho colaborativo (Elaboração conjunta de planificações,
instrumentos de avaliação, materiais pedagógicos, discussão de casos;
Promoção da articulação vertical e horizontal entre estruturas, etc)
Elaboração de propostas conjuntas para o PAA.

(iv) Coadjuvação nas aulas de português e matemática em todos os
ciclos
(v) Envolver os alunos nos seguintes projetos: PNL, eTwinning,
Erasmus+, Desporto Escolar, Eco-Escolas, OPE, Parlamento dos
jovens, Clube Europeu, Pegadas.
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- Monitorização das iniciativas
- Documentos disponibilizados
- N.º de visitantes virtuais
- N.º de atividades desenvolvidas no
âmbito do Trabalho Colaborativo
- PAA
- OPE
- Relatório de Projetos
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META 3.2 – REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO MENSAL DOS GRUPOS DE RECRUTAMENTO DO 2.º E
3.º CICO E DOS CONSELHOS DE ANO DO 1.º CICLO
Objetivos:

Indicador /Instrumentos de registo

(i) Valorização da articulação como fator fundamental da
comunicação e da intervenção ativa no processo de gestão e melhoria
do serviço educativo do Agrupamento.

Grau
de
satisfação
dos
colaboradores e eficácia da ação das
estruturas intermédias.

(ii) Elaboração conjunta de planificações, instrumentos de avaliação,

N.º de reuniões; Atas, Convocatórias,
Relatórios do PAA.

materiais pedagógicos, discussão de casos.
(iii) Promoção da articulação vertical e horizontal entre estruturas
(iv) Elaboração de propostas para o PAA
(v) Trabalho articulado entre coordenadores de Departamento e outras
estruturas pedagógicas
(vi) Análise e reflexão dos resultados escolares em Grupo disciplinar

META 3.3 - REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA BIBLIOTECA ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS
Objetivos:

Indicador /Instrumentos de registo

(i) Reforço da articulação intersectorial no processo de gestão e
melhoria do serviço educativo do Agrupamento.

Grau
de
satisfação
dos
utentes/colaboradores e eficácia da
ação

ii)- Dinamização de ações/atividades e Rentabilização dos recursos
humanos/materiais da BE/CRE
iii) Desenvolvimento dos projetos em articulação entre a biblioteca
escolar e a equipa da educação especial

- N.º de Publicações em plataformas
digitais;
- N.º de alunos envolvidos na
utilização de recursos
- N.º de requisições de livros

4. Prevenção da indisciplina e de comportamentos de risco.
META 4.1 – IMPLEMENTAÇÃO EM TODO O AGRUPAMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLO DAS
SITUAÇÕES DE INDISCIPLINA, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS E DO
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE REMEDIAÇÃO.
Objetivos:

Indicador /Instrumentos de registo

(i) Implementação em todo o agrupamento de um sistema de
controlo das situações de indisciplina, através do registo no Inovar+
de todas as situações de indisciplina ou comportamento inadequado,
dando conhecimento destes registos ao EE, DT e Diretor.

- Ações de acompanhamento pelos
Serviços
Especializados
(Equipa
Multidisciplinar) em parceria com as
instituições de apoio social;

(ii) Reduzir, anualmente, em 10% as situações de indisciplina.

- Mediação de conflitos por docentes
experientes (CC) e Direção

iii) Continuar com o trabalho da Comissão de Convivência (CC).
iv) Designação de professores Tutores (PT) para os alunos com
problemas de comportamento/indisciplina;
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v) Divulgar o código de conduta - Uniformização de critérios (a seguir - Encaminhamento dos alunos para o
por todos);
SPO;
(vi) Criar um modelo de atuação concertado no cumprimento das
regras e do controlo da disciplina.

- Redução anual de 10% das situações
de indisciplina.

(vii) Maior vigilância e intervenção do pessoal docente e não docente
no espaço escolar

- Diminuição das ocorrências
registadas nos intervalos

META 4.2. AUMENTAR A COLABORAÇÃO E ENVOLVÊNCIA DOS PAIS E ALUNOS NA RESOLUÇÃO DOS
CONFLITOS E DAS SITUAÇÕES DE INDISCIPLINA

Objetivos:
(I) Continuar com a realização da Assembleia de Delegados de turma
e Associação de Estudantes (1 vez por período)

Indicador /Instrumentos de registo

- N.º de participantes nas reuniões;

(II) Continuar a realizar a Assembleia de Representantes dos Pais nos
Conselhos de turmas (1 vez por período);
(iii) Comunicação imediata aos encarregados de educação sempre
que um aluno seja alvo de medida disciplinar;

- Sugestões apresentadas

(IV) O DT ou PT deve convocar os pais à escola sempre que o seu
educando seja alvo de medida disciplinar

META 4.3. AÇÕES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Objetivos:

Indicador /Instrumentos de registo

(i) Criar hábitos de disciplina promovendo ações de sensibilização

Indicador /Instrumentos de registo

para os alunos;
(II) Desenvolver nos alunos atitudes e hábitos de respeito,
responsabilidade e lealdade;

- N.º de participantes nas ações;

(III) Dinamização de ações e projetos que promovam uma cultura de
não-violência
(IV) Incluir no currículo de Educação para a Cidadania as questões da
indisciplina, os direitos e deveres dos alunos.

- Nº de ações realizadas

(V) Dinamizar sessões de formação para alunos nas áreas da saúde e
dos comportamentos de risco.

Indicador de Impacto: Diminuir em 10% as ocorrências disciplinares relativas a atos de
Indisciplina dentro e fora da sala de aula
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5.

Promoção de medidas de integração/inclusão, desenvolvendo nos
alunos o espírito de solidariedade e voluntariado

Objetivos:

Indicador /Instrumentos de registo

Aplicar Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão
(universais, seletivas e adicionais).

- Registo das atividades realizadas pelos
professores e/ou outros técnicos que
- Envolvimento dos alunos do CAA, nas diversas atividades do PAA prestam apoio aos alunos.
-Desenvolvimento de atividades de cariz funcional centradas nos
contextos de vida, conducentes à autonomia pessoal e social,
privilegiando a transição/integração para a vida ativa, dos alunos
com MSAI.
- Participação dos alunos em campanhas de recolha de alimentos
para distribuir junto das famílias mais carenciadas da nossa área
pedagógica;

- N.º de ações/Atividades desenvolvidas
pela EMAEI
- N.º de participantes em cada atividade
- N.º de projetos aprovados

- Envolver os alunos no projeto “ Abação Adota um Idoso”.
- Envolver os alunos no Projeto de Solidariedade e Voluntariado
“Trilhos Solidários”;
- Continuar a participar no Projeto dinamizado pela Fundação da
EDP “ Escolas Solidárias”
- Concorrer ao concurso dinamizado pela DGE – “Escolas
Saudáveis”.
- Continuar a concorrer ao Concurso “ Escola Amiga da Criança”
-Estabelecimento de parcerias/protocolos com instituições locais
e com empresas, com vista à integração dos jovens, na
sociedade/mercado de trabalho, de acordo com as suas
capacidades.
- Estabelecimento de protocolos e parcerias com o setor
empresarial local, no sentido de garantir a realização da prática
simulada para os alunos dos cursos vocacionais.

Indicador de Impacto:
 Integração de 100% dos alunos com MSAI
 Aumentar em 20% o número de alunos que se envolvem em ações de
solidariedade
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IX.

PREVISÃO DE PROCESSOS E MOMENTOS DE AVALIAÇÃO

1. Este Projeto Educativo entrará em vigor logo após a sua aprovação em Conselho Geral.
2. As metas e propostas deste Projeto Educativo serão operacionalizadas anualmente, de
acordo com a programação inscrita no Plano Anual de Atividades a formular ao longo do PE e
do Regulamento Interno. Relativamente ao cumprimento do Currículo Nacional e da sua
flexibilização este será concretizado mediante os objetivos definidos no Plano de Estudos e
Desenvolvimento Curricular do Agrupamento e Planos de Trabalho de Turma.
3. O acompanhamento e avaliação do Projeto Educativo far-se-á no âmbito do Conselho Geral,
ao nível de uma secção deste órgão com o nome de Secção do Projeto Educativo e do Plano
Anual de Atividades.
4. A secção constituir-se-á de acordo com o Regimento Interno do Conselho Geral.
São funções desta secção:
- divulgar o Projeto Educativo pelos membros do Conselho Geral e restantes
órgãos da escola;
- acompanhar a execução do Projeto Educativo e do Contrato de Autonomia;
- verificar a adequação ao Projeto Educativo do PAA, do RI e dos outros regulamentos ou
projetos específicos;
- avaliar, quer na lógica da avaliação contínua quer, sobretudo, em avaliação anual, através
de relatório anual, a execução do PE, tendo por base a observação direta, inquéritos por
questionário, análise documental de atas e relatórios de atividades.
- reformular o PE sempre que a avaliação assim o exigir.
O PE, ao surgir como um projeto de mudança, não dispensa um processo avaliativo que nos
permita ajuizar da sua coerência com os objetivos, finalidades, pertinência das ações nele
inscritas e da sua eficácia face aos efeitos desejados.
Assim, a avaliação do PE deve contemplar duas dimensões:
- o desenvolvimento do próprio projeto;
- os resultados alcançados.
Esta avaliação, a realizar anualmente pelos órgãos de administração e gestão do agrupamento,
deverá fornecer informações, sob forma de relatório, sobre a concretização do PAA, focando:
-a realização de atividades previstas e não previstas e os participantes envolvidos;
-o grau de pertinência face aos objetivos do PE bem como o grau de consecução desses
objetivos;
-a apresentação de sugestões para as etapas seguintes do desenvolvimento do PE e PAA.
Os relatórios do PAA deverão ser analisados pelo Conselho Pedagógico, depois de elaborados
pelo grupo de apoio ao PAA, com o propósito de estabelecer prioridades de desenvolvimento do
Projeto, ajustando e adequando as iniciativas dos diversos intervenientes aos objetivos do PE.
Finalmente, os PAA deverão ser aprovados pelo Conselho Geral.
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Assim, a avaliação dos resultados do PE obrigará à construção de um sistema de avaliação e à
definição de critérios e indicadores de desempenho específicos para a avaliação dos objetivos,
bem como dos instrumentos de recolha da informação.
No final de cada ano letivo deve ser elaborado um relatório de avaliação do PE.
Este relatório deverá ser analisado e discutido pelos órgãos Administrativo e Pedagógicos
representativos do Agrupamento: Departamentos Curriculares, Conselho de Docentes,
Conselho de Diretores de Turma, Conselho Pedagógico, Conselho Geral e Direção do
Agrupamento.
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Legislação consultada

Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho
Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho
Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho
Decreto- Lei n.º 55/2018 de 6 de julho
Despacho Normativo n.º 10-A/2018 de 19 de junho
Despacho Normativo n.º 10-B/2018 de 6 de julho
Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho
Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto
Despacho Normativo n.º 16/2019 de 4 de junho
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 de 20 de julho
Despacho Normativo n.º 10-B/2021 de 14 de abril
Despacho n.º 1689-A/2021 de 12 de fevereiro
Despacho Normativo 10-A/2021 de 22 de março
Despacho n.º 6726-A/2021 de 9 de julho
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Parecer do Conselho Pedagógico em …….. julho de 2021

O Presidente do Conselho Pedagógico

(Prof. Firmino Lopes)

Aprovado pelo Conselho Geral em ……. Julho de 2021

O presidente do Conselho Geral

Prof. João Nascimento
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