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I - Introdução 
 

Este Projecto Educativo, a vigorar no ano lectivo de 2010/2011, surge na 
sequência de alterações no reordenamento da rede escolar que resultou na formação 
de um “mega-agrupamento” constituído pelo Agrupamento de Escolas de Anadia, pelo 
Agrupamento de Escolas de Vilarinho do Bairro e pela Escola Secundária com 3º CEB 
de Anadia. A sua elaboração tem em conta o “Programa Educação 2015” do Ministério 
da Educação e apresenta-se como um instrumento fundamental de suporte e 
planeamento escolar. Através dele poder-se-á obter uma melhor caracterização da 
“paisagem” física e humana daquele, identificar problemas e necessidades, 
nomeadamente ao nível das áreas curriculares, da gestão dos espaços, adiantar 
estratégias globais e, sobretudo, ser um indicador por excelência dos grandes 
objectivos da sua comunidade educativa. Consequentemente, estabelecer metas que 
decorrem dos referidos objectivos de modo a torná-los consistentes e criarem um 
clima de responsabilização e de sucesso académico. 

Este projecto, que vai servir de base a todos os documentos que orientam a 
intervenção educativa, Regulamento Interno, Plano Anual de Actividades e Projecto 
Curricular de Agrupamento, enquanto instrumento orientador, deve ser entendido 
como um documento em constante actualização, aberto à mudança e à reavaliação, 
tendo em conta as novas realidades e a partilha por parte de todos os intervenientes 
da comunidade educativa. 

Na sua base tem a preocupação de melhorar as competências básicas dos 
nossos alunos e assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 anos, 
através de uma melhoria efectiva dos resultados de aprendizagem, da redução da 
repetência e da prevenção da desistência. 
 
II - Contextualização do Agrupamento 

 
A 29 de Março de 2010, por despacho do Secretário de Estado da Educação, 

foi autorizada a fusão do Agrupamento de Escolas de Anadia com a Escola 
Secundária com 3º ceb de Anadia, bem como a constituição de uma única Unidade de 
Gestão – Agrupamento de Escolas.  
 Posteriormente, a 25 de Junho, por despacho do Secretário de Estado da 
Educação, foi criado o Agrupamento de Escolas de Anadia que resultou da agregação 
das Unidades de Gestão do Agrupamento de Escolas de Anadia, Agrupamento de 
Escolas de Vilarinho do Bairro e Escola Secundária com 3º ceb de Anadia.   

A partir daí formou-se uma nova realidade: mais alunos, mais pessoal docente 
e não docente, mais pais, mães e encarregados de educação envolvidos. Esta nova 
dimensão física e humana trouxe constrangimentos de funcionamento pois, quando se 
interfere com pessoas, há hábitos e rotinas instalados que determinam problemas de 
convivência e partilha que é necessário gerir. 

Ganhou-se então um Agrupamento grande e, porque é irreversível, é intenção 
de todos transformá-lo num Grande Agrupamento. 
 
 
1. Contexto físico e social 
 

Já referimos que o Agrupamento é grande, estende-se por todo o concelho de 
Anadia e é composto por dezasseis Jardins-de-Infância, vinte Escolas do 1.º Ciclo, 
duas Escola Básicas com 2.º e 3.º Ciclos e uma Escola Secundária com 3.º ciclo. Tem 
uma população escolar de 2036 alunos no Ensino Básico e 569 no Ensino Secundário. 
Tem a sua sede na Escola Secundária com 3º CEB de Anadia, sita na cidade de 
Anadia. 
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A população vive em duas zonas claramente distintas: urbana (cidade de 
Anadia) e rural (restante área onde está inserido o Agrupamento). Na zona urbana 
ressaltam os serviços, o comércio e a indústria, com especial relevo para a cerâmica e 
para a indústria vinícola. A zona rural produz grande variedade de produtos agrícolas 
com realce para os vinhos característicos da região da Bairrada. Algumas freguesias 
possuem extensa zona florestal. 

Os Pais e Encarregados de Educação estão enquadrados por uma Associação 
interventiva e actuante que não reflecte, na sua dinâmica, a pouca participação dos 
seus associados. 

Os Pais e Encarregados de Educação das freguesias rurais, com baixa 
escolaridade, não partilham a linguagem da escola, e não têm, em muitos casos, 
grandes expectativas relativamente ao futuro académico dos seus educandos. Esta 
situação também não lhes permite, frequentemente, um acompanhamento regular dos 
seus filhos, sobretudo à medida que a sua escolaridade vai avançando. É aqui que o 
Agrupamento se desdobra em apoios e/ou em outros projectos que se têm revelado 
mais eficazes para que se esbatam estas assimetrias culturais. 

A maior parte dos Pais e Encarregados Educação são trabalhadores por conta 
de outrem, do sector secundário e terciário e vão à Escola pelo menos uma vez por 
período. A frequência dos contactos Escola/Família tende a diminuir com o aumento 
da idade dos alunos e é realizada com o docente titular grupo/turma na Educação Pré-
Escolar e 1º CEB e com o Director de Turma nos restantes ciclos. 
 
2. Dimensões do Agrupamento 
  

O Agrupamento de Escolas de Anadia abrange uma superfície territorial de cerca 
de 217 km2, por isso, existe uma grande dispersão dos estabelecimentos de ensino. A 
distância entre a escola sede e os restantes estabelecimentos de ensino (Educação 
Pré-Escolar, 1.º Ciclo e 2.º e 3.º ciclos de Vilarinho) é considerável. Os 
estabelecimentos mais distantes ficam a cerca de 30 km, entre si, o que dificulta a 
mobilidade, a troca de experiências, a comunicação e a circulação da informação. 

 A população escolar é bastante diversificada, decrescendo o número de alunos 
por turma à medida que nos afastamos da área de influência da cidade. Esta 
diminuição de alunos nas zonas do interior do concelho levou ao encerramento de 
escolas do 1º CEB.  

No ano lectivo de 2010/2011 o Agrupamento é constituído por 20 grupos na 
Educação Pré-Escolar, 56 turmas no 1º Ciclo, 19 turmas no 2º Ciclo, 25 turmas no 3º 
Ciclo, sendo 8 de CEF e uma de EFA e 32 turmas no ensino secundário, sendo 17 do 
ensino regular, 13 do ensino profissional e 2 de EFA.  

As instalações da Educação Pré-Escolar e 1º CEB apresentam, na sua 
generalidade, um nível de qualidade e segurança adequados à sua função; as 
carências de locais específicos para o desenvolvimento de algumas AEC’s serão em 
parte resolvidas pela criação/funcionamento dos novos pólos. 

As Escolas Básica nº 2 de Anadia e Secundária com 3º CEB de Anadia, vão em 
breve ser substituídas por um edifício totalmente novo, que reunirá as condições de 
excelência para a prática do ensino/aprendizagem. 

A Escola Básica nº 2 de Vilarinho do Bairro continuará a funcionar no mesmo 
estabelecimento, com as condições que lhe são inerentes. 
 Para servir todo o Grande Agrupamento existem como recurso 5 Bibliotecas 
Escolares, Escola Básica nº 2 de Vilarinho do Bairro, Escola EB1 de Sangalhos, 
Escola Básica nº 2 de Anadia e Escola Secundária com 3º CEB de Anadia, e Centro 
Escolar de Arcos, integradas na RBE e que fazem parte de uma rede concelhia com a 
Biblioteca Municipal e as Bibliotecas das restantes escolas do concelho.  

As Bibliotecas Escolares (BE) disponibilizam a toda a comunidade educativa, em 
sistema de livre acesso, um conjunto diversificado de recursos de apoio, sendo um 
espaço de informação, documentação, formação e dinamização pedagógico-cultural. 
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Incluem os espaços e equipamentos onde são recolhidos, tratados e disponibilizados 
todos os tipos de documentos (qualquer que seja a sua natureza e suporte) e 
constituem recursos pedagógicos quer para as actividades quotidianas de ensino-
aprendizagem, quer para actividades curriculares não lectivas, quer para a ocupação 
de tempos livres e de lazer, constituindo um “centro de recursos educativos” e um 
núcleo de organização pedagógica escolar, satisfazendo assim as funções informativa, 
educativa, cultural e recreativa. 

 

3. Comunidade Educativa 
 

3.1. Alunos 

3.1.1. Número de Grupos/Turmas no ano lectivo de 2010/2011 

 

Educação 
Pré-

Escolar 

Ensino Básico Ensino Secundário 

Ensino regular  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo CEF EFA 

Regular Profis. EFA 

20 56 19 25 8 1 17 13 2 

 

3.1.2. População discente no ano lectivo de 2010/2011 

 

 
 
 
 
Subtotal 

Educaç
ão Pré-
Escolar 

Ensino Básico 
 

 
 
 
  267 

1º 2º 3º 
 

4º 5º 6º 7º 8º 9º EFA CEF 

B2 B3 T2 
 

188 
 

256 
 

237 
 

 
265 

 
183 

 
194 

 
187 

 
206 

 
187 

 
27 

 
30 

 
76 

 
Total 

 
267 

 
2036 

 
 

 
 
 
Subtotal 

Ensino Secundário 
 

 
Regular 

 
Profissional 

 
EFA 

 

 

10º 11º 12º 1º 2º 3º  

 
133 

 
121 

 
83 

 
48 

 
41 

 
46 

 
97 

 

Total 
 

 
569 
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3.1.3. Alunos subsidiados 

 
 

Ciclo 2º 3º Secundário Total 

Ano 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

 
Escalão A 

 
46 

 
46 

 
47 

 
46 

 
45 

 
14 

 
8 

 
11 

 
263 

 
Escalão B 

 
56 

 
54 

 
55 

 
65 

 
50 

 
29 

 
44 

 
16 

 
371 

 

3.1.4. Alunos com Português Língua Não Materna 

 
 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Total 

 
23 

 
14 

 
12 

 
15 

 
64 

 
 

3.2. Pessoal Docente do Quadro do Agrupamento 

 
 

Departamentos Nº de docentes 

 
Línguas 

 
52 

 
Ciências Sociais e Humanas 

 
43 

 
Matemática e Ciências Experimentais 

 
76 

 
Expressões 

 
46 

 
Educação Pré-Escolar 

 
22 

 
1º Ciclo 

 
65 

 
Total 

 
304 

 

3.2.1. Tipo de vínculo do corpo docente 

 

QA QZP Contratado 

 
304 

 
21 

 
37 
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3.2.2. Número de docentes por nível de ensino 

 

Nível de ensino Total 

Educação Pré-Escolar 22 

1º ciclo 65 

2º ciclo 61 

3º ciclo 77 

Secundário 52 

Educação Especial 15 

Conferir valores e soma 
 (coerente com quadro anterior) 

 

3.3. Pessoal não Docente 

 

Categoria Total Educação 
Pré-

Escolar 

1º Ciclo 2º e 3º 
Ciclos 

Secundária 

 
Assistentes 
Técnicos 
 

 
19 

 
- 

 
_ 

 
5 

 
14 

 
Assistentes 
Operacionais 
 

 
98 

 
16 

 
25 

 
18????? 

 
39???? 

3.3.1. Distribuição do pessoal não Docente 

 

Categoria Serviço Nº Total 

 
 
 
 
 
 
 
Assistentes Operacionais 

 
Refeitório/Cantina 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

98 

 
Bufete 

 
7 

 
Guarda-nocturno 

 
2 

 
Reprografia/Papelaria 

 
4 

 
Biblioteca 

 
2 

 
Portaria 

 
2 

Apoio aos pisos, 
balneários e espaços 
exteriores* 

 
70 

 
Telefonista 

 
4 

 
* Destes, 8 são POC. 
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3.4. Horários de funcionamento 

3.4.1. Actividades lectivas 

 

Actividades lectivas 

Anadia Vilarinho do 
Bairro 

Educação Pré 
Escolar 

9.00-12.00 
13.30-15.30 

 

1º Ciclo 9.00-12.00 
13.30-15.30 

 

Actividades de 
Enriquecimento 

Curricular 

 
15.30 – 17.30 
16.00-17.45 

 

 

 
2º e 3º ciclos 

 
8.30-17.00 

 
9.10-17.35 

 
Secundária 

 
8.30-23.55 

 

 

3.4.2. Serviços 

 

Serviços Horário 

Vilarinho do Bairro 
Escola Básica nº 2 de 

Anadia 
Escola Secundária de 

Anadia 

Secretaria 9.00-17.30 9.00-12.30/ 14.00-
17.30 

9.00 - 17.30 

Reprografia/
Papelaria 

9.00-12.30/14.30-
17.30 

8.30-12.00/14.00-16.30 8.15-13.00 
14.30-16.30 

 
Bar 

 
9.00-12.00/14.00-

18.00 

 
8.30-12.00/13.30-16.30 

 
8.15-16.30 

 
Refeitório 

 
12.30-14.00 

 
12.00-14.00 

 
12.00-14.00 

 
Biblioteca 

 
9.10-17.35 

 
8.30-17.00 

 
8.30-17.00 

Obs. A Escola Básica nº 2 de Anadia e a Escola Secundária de Anadia aparecem 
como designações para identificar 2 pólos de uma escola única. 
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Conselho Geral 

Transitório 

 

Comissão Administrativa 

Provisória 

 

Subdirector/Adjuntos/Coordenador de 

estabelecimento/Assessores 

Conselho Administrativo Conselho Pedagógico 

Coordenação de Ciclo Conselhos de Turma 

Serviços Técnico 

Pedagógicos 

Apoios Educativos 

Educação Especial 

Serviços de Psicologia e 

Orientação 

Departamentos 

Pessoal Não Docente 

Serviços de 

Acção Escolar 

Assistentes Operacionais 

Educação Pré-

Escolar 

1º CEB 

Línguas 

Ciências Sociais 

e Humanas 

Matemática  

e Ciências 
Experimentais 

Expressões 

Bibliotecas 

Escolares 

 
 
III- Estrutura organizacional 

 
1. Estrutura (Decreto-Lei nº 75/2008) 

 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Serviços 
 

No Agrupamento existem serviços que prestam apoio à comunidade escolar, 
nomeadamente Serviços Administrativos, Serviços de Psicologia e Orientação, 
Educação Especial e Apoios Educativos; Biblioteca, Salas de Informática, Salas de 
Estudo, Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno, Reprografia, Papelaria, Bar, 
Cantina. 
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IV – METAS, EIXOS, OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS DE ACÇÃO 
 

Ao longo de dois períodos de trabalho e conhecimento mútuo, o Conselho 
Pedagógico continua a entender que se pretende no Agrupamento uma Educação 
Integral e Funcional que permita aquisições de todo o tipo, cognitivas, psicomotoras, 
de autonomia, de equilíbrio pessoal, de inserção social e uma Educação Intencional 
que obedeça a intenções, objectivos que têm na sua base a preocupação de melhorar 
as competências básicas: 
 

No domínio do Saber-Ser e do Saber-Viver com: 
▪ Realizar actividades de forma autónoma, cooperante, responsável, crítica e criativa; 
▪ Construir uma consciência de identidade pessoal e social; 
▪ Desenvolver princípios e práticas de civismo, solidariedade, de tolerância, de 
democracia e de participação (assiduidade e a pontualidade); 
 Desenvolver valores ecológicos e de saúde na defesa do meio ambiente e na 
promoção de estilos de vida saudáveis; 
 Desenvolver o sentido de responsabilidade de cada um na promoção da sua saúde 
e da comunidade em que está inserido; 
 Privilegiar valores pessoais como a lealdade, a persistência, o rigor, a perseverança, 
o trabalho.  
 

No domínio do Saber-Fazer: 
▪ Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, artístico, 
científico e tecnológico para se expressar; 
▪ Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada; 
▪ Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do 
quotidiano e para apropriação de informação; 
▪ Adoptar estratégias e metodologias adequadas à resolução de problemas e à 
tomada de decisões; 
 Tomar decisões responsáveis e saudáveis na área da sexualidade; 
▪ Participar activamente na construção das aprendizagens, utilizando os recursos das 
Bibliotecas Escolares, dos Centros de Recursos Educativos, do PTE e do PNL; 
 

No domínio do Saber: 
▪ Adquirir saberes culturais, científicos e tecnológicos; 
▪ Desenvolver competências básicas em Leitura, Matemática e Ciências1; 
▪ Desenvolver o gosto por uma informação rigorosa, fundamentada e actualizada pela 
descoberta, pelo trabalho e estudo. 
 

Na determinação das nossas metas e objectivos, teve-se em conta: 
 

A-) as reais aspirações e as necessidades da comunidade educativa, 
apontando para os alunos: a excelência, a inclusão, o sucesso, motivando com novas 
propostas os “alunos que não querem”, criando soluções para os “alunos que querem 
mas não conseguem” e assegurando condições para o cumprimento da escolaridade 
obrigatória de 12 anos. 
 

Neste sentido pede-se: 
 

1. Aos Pais e Encarregados de Educação que: 
a) Partilhem cada vez mais com a Escola a educação dos seus educandos, 

mostrando-lhes o que podem fazer, como é importante para o seu futuro que o façam 
e como se enriquecem se o fizerem. 

                                                 
1
 cf ”Programa Educação/2015, anexo 1, página 11, Ministério da Educação. 
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b) Ao escolherem as escolas do nosso Agrupamento, adoptem o seu PE 
comprometendo-se a defendê-lo e a promovê-lo. 
 

2. Ao pessoal docente e não docente que questionem as suas práticas e que 
reflictam sobre elas no sentido de as melhorar e de valorizar, com a sua acção, a 
comunidade educativa. 
 

3. À Direcção do Agrupamento que tenha dele uma visão partilhada, 
motivadora de uma cultura de agrupamento, conservando de todos o que cada um tem 
de melhor. Que não descure a auto-avaliação das práticas do Agrupamento, 
abrangente e sistemática para que os avanços se realizem de uma forma segura e 
sustentada. 
 

4. Ao Conselho Geral, que validará este PE, que trabalhe nestas metas e 
objectivos com a Direcção, no sentido de colocar ao serviço do Agrupamento, os 
talentos e méritos espalhados pelas escolas. 
 

B-) também em consideração os relatórios da Avaliação Externa a que foram 
submetidas as três unidades orgânicas, tanto no que se refere aos pontos fortes como 
aos pontos fracos. 
 

Feita esta análise e tecidas algumas considerações, chegámos a um conjunto 
de princípios que poderão nortear o nosso Projecto Educativo Comum, nos próximos 
tempos e que deram origem às Metas que à frente se apresentam. São eles: 

 Melhorar o sucesso tendo como ponto de referência os resultados nacionais e 
os resultados concelhios; 

 Melhorar a qualidade de sucesso, incrementando os quadros de valores e de 
excelência; 

 Desenvolver uma cultura de inclusão, estendendo o projecto Ritmus a todo o 
Agrupamento e juntando em unidades especialmente equipadas os alunos que 
necessitem; 

 Desenvolver a formação integral do aluno no que respeita a valores culturais e 
cognitivos - transmitir a aquisição de um conhecimento humanístico e científico, 
na inclusão de valores históricos e artísticos que assegurem a perpetuação do 
património histórico e de valores morais que promovam a aquisição de 
princípios relativos à educação cívica; 

 Formar jovens conscientes dos seus deveres de cidadãos, promovendo e 
facilitando a sua participação nos órgãos representativos; 

 Combater o absentismo e o abandono aproveitando as parcerias estabelecidas 
no Conselho Geral, para enriquecer as ofertas do Agrupamento. 

 Fomentar a autonomia e o gosto pelo conhecimento, promovendo a utilização 
das novas tecnologias e das Bibliotecas da RBE. 

 Reforçar as lideranças intermédias, valorizando o contributo dos profissionais 
que trabalham no Agrupamento; 

 Aplicar a articulação vertical e horizontal desde a Educação Pré-Escolar até ao 
Ensino Secundário, fomentando uma política de prevenção de insucesso desde 
o início e delineando estratégias de remediação aos primeiros sintomas de 
dificuldades; 

 Incentivar a participação das famílias numa atitude de co-responsabilização 
educativa, envolvendo-as em actividades dos PCT/Portefólio de Turma; 

 
Esta análise determinou a definição de quatro grandes metas, sustentadas por 

eixos estratégicos que a seguir se articulam: 
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Meta 1 - Construir uma Escola humanizada e estruturada em valores, onde se 
desenvolva um bom clima de relações interpessoais e a formação integral 
(saber, saber-ser, saber-estar, saber-fazer). 

 

 

Eixo 1– Social e de integração 

 
1.1.Diagnosticar as situações que 
evidenciam preocupação de natureza 
social, encaminhando-as para os 
respectivos serviços de apoio social; 
 
1.2.Valorizar o papel da Escola; 
 
1.3.Promover a articulação do serviço 
social com os órgãos de gestão 
intermédia de natureza pedagógica de 
todos os níveis de ensino. 

 

 Recolha e análise de elementos 

informativos do ASE e das sinalizações 

efectuadas pelos Educadores, Professores 

titulares de turma e/ou Directores de Turma, 

ou outros; 

 Elaboração de um plano de intervenção 

para a minimização dos problemas de 

natureza social de forma integrada e de 

modo a prevenir situações que possam 

contribuir para o insucesso escolar dos 

alunos em risco; 

 Desenvolvimento de estratégias que visem 

contrariar situações de abandono, 

absentismo e/ou outras de exclusão social. 

 Atribuição de ASE e/ou fornecimento de 

apoios sociais necessários à minimização de 

algumas situações que possam colocar em 

causa o desempenho escolar dos alunos; 

 Criação nos alunos de expectativas 

profissionais futuras elevadas de modo a 

sensibilizá-los para a valorização da escola e 

a motivá-los para o desempenho escolar; 

 Promoção de um relacionamento solidário 

e tolerante, por parte dos alunos. 

 Afixação dos planos de segurança e dá-los 

a conhecer; 

 Simulações de situações de risco e avaliar 

as consequências; 

 Atendimento individualizado às famílias e 

alunos que evidenciem carências sociais; 

 Encaminhamento das situações 

diagnosticadas para os serviços 
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adequados; 

 Actividades promotoras da auto-estima, da 

cooperação, e do respeito pela diferença; 

 Actividades que fomentem uma cultura de 

participação e de responsabilização, 

preventivas de comportamentos de 

indisciplina e/ou de violência no recinto 

escolar. 

Meta 2 - Ser uma Escola aberta e dinâmica que promova a interacção com a 
Família e com o Meio, a adaptação à mudança, o trabalho em equipa e 
diversidade da oferta educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eixo 2 – Educação e Cidadania 

 
2.1. Desenvolver a autonomia, a 
responsabilidade pessoal e social dos 
alunos independentemente das 
características individuais e das 
condições socioculturais, valorizando o 
saber, saber fazer e o saber ser. 
 
2.2. Fomentar e intensificar a relação 
Escola/Família e o 
envolvimento/participação dos pais e 
encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Organização do ensino de acordo com as 

características dos alunos proporcionando-

lhes um contacto progressivo com a vida 

activa ou um suporte intelectual que lhes 

permita êxito no prosseguimento de 

estudos; 

  Implementação e diversificação de 

estratégias que conduzam a aprendizagem 

de competências assegurando os bons 

resultados escolares, a autonomia pessoal e 

social e a transição para o trabalho como 

condição de formação para a cidadania; 

 Actividades promotoras de uma cidadania 

activa para a responsabilidade, o sentido 

crítico e o respeito pelos direitos humanos; 

 Actividades que contribuam para a 

formação de uma consciência nacional, 

europeia e de cidadãos do Mundo, 

valorizando igualmente as tradições locais 

e regionais; 

 Actividades que contribuam para a 

sensibilização das famílias, para questões 

de saúde consideradas prioritárias; 

 Promoção de uma educação inclusiva 
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2.3.Valorizar a relação com a 
comunidade envolvente, 
nomeadamente na construção efectiva 
de parcerias; 
 
2.4.Reforçar o sentimento de pertença 
à comunidade educativa da Escola 
através de acções que promovam a 
imagem da Escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantindo a todos os alunos com NEE de 

carácter prolongado a equidade educativa, 

tanto no acesso à escola como no 

processo de aprendizagem; 

 Criação de respostas educativas 

especializadas adequadas aos diferentes 

tipos de deficiência; 

 Acções continuadas de observação/ 

orientação a todos os alunos que manifestem 

NEE, independentemente do nível de ensino. 

 Promoção da diversidade de oferta 

educativa numa lógica de inclusão; 

 Acesso às novas tecnologias de 

informação, desenvolvendo um espírito 

crítico na selecção/utilização dos elementos 

pesquisados; 

 Promoção de maior sensibilização aos 

Pais/Encarregados de Educação, no 

sentido de promover um bom nível 

relacional familiar e, por conseguinte, uma 

correcta educação dos seus educandos 

com repercussões ao nível do sucesso 

curricular e comportamental; 

  Desenvolvimento de actividades/projectos 

que envolvam a família e a comunidade – 

(Festas; intercâmbio de materiais; fomentar 

partilha de conhecimentos com os pais; 

Reuniões de pais; Entrega e discussão das 

avaliações; Acompanhamento a consultas 

sempre que se justifique); 

 Promoção do contacto com outras culturas 

e realidades diferentes, através de 

intercâmbios, visitas de estudo, Internet …  

 Participação em eventos que promovam a 

integração na comunidade; 

 Participação nas actividades do Desporto 
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Escolar; 

 Estabelecimento de programas e de 

protocolos com instituições, numa dinâmica 

de parcerias e intercâmbios; 

 Promoção de uma melhor qualidade da 

vida escolar; 

 Melhoramento e rentabilização dos 

espaços e equipamentos da escola; 

 Articulação entre os vários sectores e 

actividades; 

 Projecção da imagem da escola a nível 

exterior; 

 Garantia de condições de segurança. 

Preparação para uma intervenção activa na 

sociedade, criando situações concretas do 

exercício de cidadania; 

 

Meta 3 - Construir, no Agrupamento, uma Escola de sucesso superior a 90% de 
transição global, e o abandono escolar global inferior a 5%, a fim de aumentar a 
percentagem de alunos que conclua o Ensino Secundário, construindo 
aprendizagens alicerçadas em saberes culturais, científicos e tecnológicos de 
forma empenhada, autónoma, cooperante, responsável, crítica e criativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Garantia aos alunos das condições 

necessárias para a obtenção de sucesso 

de transição global superior a 90%; 

 Diminuição da taxa de abandono escolar 

global, inferior a 5%; 

  Garantia para todos os alunos da 

conclusão da escolaridade obrigatória;  

 Plena ocupação dos tempos escolares;  

 Substituição dos professores em falta; 

 Programas de Tutoria; 

  Frequência da Biblioteca de forma 

autónoma e em articulação curricular, Sala 

de Estudo e Centro de Recursos;  

 Promoção da biblioteca de turma e a 

itinerância da biblioteca da rede; 
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Eixo 3. Qualidade e Inovação 
Pedagógica e Organizacional 

 
3.1. Desenvolver saberes/competências 
específicas e contribuir para a melhoria 
dos resultados; 
 
3.2. Promover o sucesso educativo na sua 
plenitude (realização pessoal, formação 
integral); 
 
3.3. Desenvolver práticas pedagógicas e 
organizacionais que contribuam para a 
melhoria da qualidade de educação; 
 
3.4. Utilizar as tecnologias mais 
recentes de comunicação e de 
informação no processo ensino -
aprendizagem e para facilitar os 
procedimentos administrativos e a 
comunicação institucional; 
 
3.5. Promover a educação para a 
saúde, a defesa do ambiente e a 
preservação do património; 
 
3.6. Valorizar a Língua e a Cultura 
Portuguesa e o conhecimento de 
culturas diferentes, através do recurso 
às Línguas Estrangeiras.       

 Implementação das aulas de apoio 

pedagógico acrescido e das assessorias; 

 Participação no Plano Nacional de Leitura; 

 Execução das acções do PM2 e dos 

Novos Programas; 

 Frequência de Turmas do projecto Ritmus; 

 Intervenção ao nível da Educação 

Especial e SPO para melhor integração de 

alunos em cursos adequados ao seu perfil. 

 Utilização de metodologias diversificadas, 

nomeadamente o trabalho de projecto, 

trabalho independente e o trabalho em 

grupo com explicitação de papéis e 

responsabilidades, valorizando o que há 

de positivo nas vivências de cada aluno; 

 Estabelecimento de uma aproximação 

afectiva com os alunos permitindo o 

reforço das medidas de disciplina e de 

acompanhamento dos mesmos; 

 Promoção de metodologias activas e 

diferenciadas dentro do espaço de aula; 

 Promoção da articulação transdisciplinar 

dos saberes e o enriquecimento de 

experiências; 

 Desenvolvimento da integração dos alunos 

na sociedade e no mundo do trabalho; 

 Actividades orientadas que levem o aluno 

à descoberta do conhecimento;  

 Mobilização dos saberes e experiências 

prévias dos alunos para constituir novo 

conhecimento; 

 Actividades conducentes à promoção da 

Educação para a Saúde Física, Mental e 

Social; 

 Elaboração de um plano individual de 

trabalho e integração para os alunos 
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oriundos de países estrangeiros; 

 Actividades promotoras da utilização 

adequada da língua portuguesa nas 

diversas áreas do saber; 

 Actividades promotoras da utilização 

adequada das línguas estrangeiras numa 

perspectiva de diversificação das fontes 

dos diferentes saberes. 

 

 

Meta 4. Construir uma “Escola reflexiva” que “continuamente se pensa a si 
própria, na sua dimensão social e na sua estrutura, e se confronta com o 
desenrolar da sua actividade num processo simultaneamente avaliativo e 
formativo” (cit. Isabel Alarcão). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eixo 4. – Organização e Gestão 

 
4.1. Garantir as práticas de trabalho 
colaborativo; 
 
4.2. Colocar a gestão administrativa e 
financeira ao serviço dos projectos 
pedagógicos de todos os níveis de 
ensino. 
 

 

 Realização da gestão do currículo 

horizontal e vertical, reforçando a 

coordenação pedagógica, tendo em conta 

a articulação, a interdisciplinaridade e a 

transversalidade; 

  Estabelecimento de práticas colaborativas 

que permitam, na Comunidade Educativa, 

a compreensão e a exploração de aspectos 

relacionados com a construção social do 

conhecimento e o desenvolvimento social e 

pessoal de todos os elementos; 

 Promoção da constante adaptação à 

mudança, à descoberta, aos novos 

desafios, numa perspectiva de inovação e 

crescimento; 

 Dotação das bibliotecas escolares de 

meios adequados ao seu funcionamento; 

 Promoção da diversidade, do 

enriquecimento e da actualização dos 

recursos educativos; 

  Garantia da manutenção e actualização e 

reforço permanente dos equipamentos de 
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modo a assegurar um ensino de qualidade. 

 Promoção de uma cultura de rigor, de 

exigência e de responsabilidade entre os 

diferentes agentes educativos; 

  Desenvolvimento de um plano de 

formação contínua, centrado nos interesses 

e necessidades da comunidade educativa, 

no âmbito do Projecto Educativo; 

 Estimulação da comunidade educativa no 

sentido de uma constante melhoria do 

funcionamento da escola, dos seus 

recursos humanos e materiais. 

 
 

V- Planeamento da Acção Educativa 
 
1. EDUCAÇÃO 2015 - Metas para o Agrupamento 
 

 

 
2009/2010 

 
Metas Meta 

nacional 
2015 

 
Nacion

al 

 
Concel

hio 

 
UO 

 
2010/11 

 
2011/12 

 
2012/13 

 
2013/14 

 
2014/15 

LP-4º 
 

91,0% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,9% 95% 95,0% 

MAT- 4º 
 

88,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 92,0% 

LP-6º 
 

88,0% 91,4% 91,4% 91,4% 91,5% 91,6% 91,8% 92,0% 92,0% 

MAT-6º 
 

76,0% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 80,0% 

LP-9º 
 

71.,0% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6% 75,0% 

MAT-9º 
 

51,0% 71,3% 71,3% 71,3% 71,3% 71,3% 71,3% 71,3% 55,0% 

PORT-
12º 

 
61,0% 52,0% 52,0% 54,0% 56,0% 58,0% 60,0% 65,0% 65,0% 

MAT 
A12º 

 
66,0% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 70,0% 
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2.Taxas de repetência por ano de escolaridade  

2.1 EDUCAÇÃO 2015 - Metas para o Agrupamento 

 

 

 
2009/2010 

 
Metas Meta 

nacional 
2015 

 
Nacion

al 

 
Concel

hio 

 
UO 

 
2010/11 

 
2011/12 

 
2012/13 

 
2013/14 

 
2014/15 

 
1º ano 

         

 
2º ano 

7,6% 9,1% 9,1% 8,5% 7,0% 5,5% 5,0% 4,0%  

 
3º ano 

3,3% 2,3% 2,3% 2,0% 1,5% 1,3% 1,0% 0,5%  

 
4º ano 

4,2% 2,9% 2,9% 2,5% 2,2% 2,0% 1,8% 1,5%  

 
1º ciclo 

4,1% 3,7% 3,7% 3,3% 2,7% 2,2% 2,0% 1,5% 2,0% 

 
5º ano 

7,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6%  

 
6º ano 

8,6% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%  

 
2º ciclo 

8,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 5,0% 

 
7º ano 

16,7% 14,1% 14,1% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,0%  

 
8º ano 

11,0% 10,6% 10,6% 10,0% 9,7% 9,5% 9,0% 8,5%  

 
9º ano 

12,7% 9,7% 9,7% 9,0% 8,7% 8,5% 8,0% 7,5%  

 
3º ciclo 

13,6% 11,6% 11,6% 10,9% 10,5% 10,2% 9,7% 9,0% 10,0% 

 
10º ano 

13,4% 10,8% 10,8% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0%  

 
11º ano 

9,1% 8,3% 8,3% 8,0% 7,5% 7% 6,5% 6,0%  

 
12º ano 

32,9% 25,3% 25,3% 24,0% 22,0% 20,0% 19,0% 18,0%  

 
Secundá

rio 
17,9% 15,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,4% 10,7% 12,0% 

*cálculos realizados com base no nº de alunos matriculados em 2010/2011 
 
 
3.Taxa de desistência aos 14, 15 e 16 anos  

3.1 EDUCAÇÃO 2015 - Metas para o Agrupamento 

 
 

 

 
2009/2010 

 
Metas 

 
Meta 

nacional 
2015 

 
Nacion

al 

 
Concel

hio 

 
UO 

 
2010/11 

 
2011/12 

 
2012/13 

 
2013/14 

 
2014/15 

Aos 14 
anos 

 
1,8% 

 
3,0% 

 
3,0% 

 
2,3% 

 
2,0% 

 
1,5% 

 
1,0% 

 
0,9% 

 
<1,0% 

Aos 15 
anos 

 
9,3% 

 
10,1% 

 
10,1% 

 
9,5% 

 
8,0% 

 
6,0% 

 
4,0% 

 

 
1,9% 

 
<2,0% 

Aos 16 
anos 

 
13,1% 

 
11,9% 

 
11,9% 

 
9,5% 

 
7,0% 

 
6,0% 

 
5,0% 

 
3,9% 

 
<4,0% 
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VI - Critérios para a constituição de turmas  
 
 Na formação de turmas, o Agrupamento tem em conta os seguintes critérios: 
  

 Idade; 

 Área de residência; 

 Escola de recrutamento; 

 Ano de Escolaridade; 

 Aproveitamento nos anos anteriores; 

 Escolhas dos Encarregados de Educação devidamente justificadas. 
 

Deve ainda atender-se ao seguinte: 
 

 Agrupar os alunos por escola de proveniência; 

 Dar continuidade à turma, excepto se o número de alunos repetentes for muito 
elevado, 

 Atender a orientações contidas em actas de conselho de turma e conselho de 
docentes; 

 Distribuir os alunos retidos pelas várias turmas; 

 Dar cumprimento ao previsto no Decreto-lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro sobre alunos 
com NEE. 
 

Para a tarefa de constituição de turmas, devidamente enquadrados por um 
elemento do Órgão de Gestão, deverão ser destacados os seguintes elementos:  

 Professores do 1º ciclo que leccionaram o 4º ano (turmas de 5º ano); 

 Director de Turma (para os restantes anos); 

 Representante dos Serviços de Psicologia e Orientação e da Educação Especial; 

 Outros professores. 
 
Observação: exceptuam-se as turmas que funcionem com projectos pedagógicos 
específicos, devidamente autorizados pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho 
Geral.  
 

VII - Critérios para a elaboração de horários 
 
Na elaboração dos horários deve ser ouvido o Conselho Geral quanto aos critérios da 
sua elaboração (Decreto-Lei 75/2008, 22 de Abril de 2008, artigo 13º, alínea m). 
É necessário constituir equipas pedagógicas, segundo o Despacho nº 11120-B/2010, 
artigos 10 e 11). 
 
 
1. Discentes 
 

Devem ser feitos em primeiro lugar e ser equilibrados sob o ponto de vista 
científico e prático: 
▪ Observando o desdobramento de turmas para garantir experiências educativas 
centradas num trabalho prático; 
▪ O horário dos alunos acompanhados por tutor deve ser compatível com o do 
professor tutor, pelo menos numa hora semanal; 
▪ Os tempos não lectivos dos alunos devem poder ser preenchidos pela frequência de 
Clubes, Projectos e Actividades de Apoio Educativo.  
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2. Docentes 
 

Para além da legislação em vigor, a elaboração dos horários dos professores deve 
ter em conta os seguintes aspectos: 
▪ Os professores devem poder reunir-se de forma a darem cumprimento às metas e 
objectivos do Projecto Educativo; 
 ▪ Os professores devem poder manifestar as suas preferências de mancha horária 
semanal em reunião de departamento; 
 ▪ Deve assegurar-se a continuidade pedagógica; 
 ▪ Os grupos disciplinares devem ter tempos de estabelecimento comuns (por ano de 
escolaridade) para poderem planificar semanalmente o seu trabalho e desenvolver o 
trabalho cooperativo; 
 ▪ Sempre que possível não atribuir mais de dois níveis; 
 ▪ Os professores não devem ter mais de sete tempos lectivos por dia, nem mais de 
seis horas lectivas consecutivas; 
▪ O horário semanal dos docentes é composto por 35 horas semanais, distribuídas de 
acordo com o critério do Agrupamento: 

O pessoal docente em exercício de funções, no 1º, 2º e 3º ciclos e Secundário 
é obrigado à prestação de 35 horas semanais (artigo 76 do ECD): 
Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo: 
25 horas lectivas 
10 horas para trabalho de estabelecimento, reuniões e trabalho individual. 
Segundo e Terceiro Ciclos, Secundário incluindo a Educação Especial 
22 horas lectivas 
13 horas para trabalho de estabelecimento, reuniões e trabalho individual. 
 

VIII – Ocupação Plena dos tempos escolares 
 

Dando cumprimento ao estipulado no Despacho nº13599/2006 alterado pelo 
Despacho nº17869/2007, procede-se a uma distribuição do serviço docente, capaz de 
responder a quaisquer necessidades de professores em todos os tempos lectivos. 
Desta forma, fica garantida a ocupação plena dos tempos lectivos, bem como a 
ocupação dos tempos não lectivos, desde a entrada na escola até à chegada dos 
transportes escolares. 

Em todos os tempos lectivos estão disponíveis professores para a ocupação de 
alunos. 

Sempre que um dos professores disponíveis tenha formação adequada para 
substituir o professor em falta, deverá ser dada uma aula de substituição com base na 
planificação deixada pelo professor.   

Quando não existe disponível nenhum professor com formação adequada, o 
docente que vai acompanhar os alunos deverá oferecer actividades de ocupação, 
segundo os seguintes critérios: 
▪ Ocupação dos alunos com qualquer actividade de enriquecimento ou de 
complemento planificadas pelo professor curricular em falta; 
▪ Distribuição dos alunos pelos diferentes espaços em actividade (leitura orientada, / 
pesquisa bibliográfica), Clubes, Sala de Estudo, Sala de Matemática, Centro de 
Recursos de Informática. 
▪ Ocupação de alunos com actividades planificadas pelo professor acompanhante. 
▪ Sempre que um professor preveja que vai faltar a determinada turma deverá tentar 
uma permuta com outro professor. Não se verificando essa situação deverá entregar 
no Órgão de Gestão, sempre que possível (segundo o despacho 11120-B/2010 ponto 
4, do artigo 13º), o plano de aula ou de outras actividades de enriquecimento curricular 
para os seus alunos. 
▪ Em qualquer das situações em aulas de substituição ou simplesmente em 
actividades de ocupação, o professor deverá proceder à chamada dos alunos e 
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registar na escola digital o sumário das actividades que irá realizar, bem como dos 
alunos. Só em caso de ser considerada uma aula de substituição é que a lição deverá 
ser numerada. 
 
 

1. Critérios de selecção de professores para substituição 
 

Na ausência de um professor da turma, o órgão de gestão procede à selecção 
de um docente para substituição, obedecendo aos seguintes critérios: 

 
1º Professor com formação adequada com insuficiência de tempos lectivos 
2º Professor com formação adequada 
3º Professor da turma a substituir 
4º Professor do Ciclo a substituir 
5º Outro professor 

No que respeita à Educação Pré-Escolar e ao 1º ciclo, na ausência de um 
professor do grupo / turma, o Agrupamento não dispõe de qualquer docente sem 
componente lectiva para efectuar a substituição. Assim, nessa circunstância, procede-
se do seguinte modo: o órgão de gestão analisa a situação e resolve em 
conformidade, indicando um professor do Agrupamento para ocupar os alunos.  
 

IX- Critérios para atribuição de horários  
 

Sempre que possível, os horários dos Professores do Quadro do Agrupamento 
devem ser nominais, respeitando, na medida do possível, a distribuição de serviço 
determinada em Departamento/reuniões de grupo disciplinar. Devem ainda, e de modo 
a respeitar as especificidades de cada escola do Agrupamento, ser elaborados em 
cada uma delas, sob a supervisão do Órgão de Gestão.  

Os restantes horários disponíveis são apresentados aos professores, pelo 
órgão de gestão ou em reunião de Departamento, na altura da sua apresentação. 

Se o horário contiver algum cargo que pressuponha um perfil especial, o Órgão 
de Gestão terá em conta na sua atribuição: 
     1º - a continuidade à tarefa 
     2º - a experiência no cargo 
     3º - o conhecimento do meio 
 

X – Avaliação/Monitorização do Projecto Educativo 
  

O Projecto Educativo deve assentar em parâmetros de reflexão, eficácia, 
coerência, pertinência, prestação de contas e divulgação de boas práticas. 
Consequentemente, só é possível verificar se o Projecto Educativo obedece aos 
parâmetros designados através de uma avaliação realizada anualmente numa vertente 
qualitativa e quantitativa. 

A avaliação qualitativa focar-se-á na análise e reflexão, quanto:  
1) à eficácia dos planos de acção ou projectos e das medidas implementadas;  
2) às limitações materiais, orçamentais e organizacionais; 
3) à realização de um balanço anual, com base no grau de consecução dos objectivos 
previstos no Projecto Curricular de Agrupamento e nos Projectos Curriculares de 
Turma; 
4) aos elementos exteriores (variáveis externas, estranhas ou parasitas) que 
influenciem a política praticada; 

A avaliação quantitativa basear-se-á nos resultados obtidos nos indicativos 
seguintes: 
- taxa de transição por ano de escolaridade 
- taxa de melhoria dos resultados escolares 
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- taxa de abandono por ano de escolaridade 
- taxa de assiduidade 

 
A avaliação do Projecto Educativo será realizada anualmente. Para esse fim, o 

órgão de gestão do Agrupamento deve criar uma equipa que, adoptando olhares 
variados e perspectivas complementares, torne a avaliação interna uma prática 
interiorizada e produtiva. 

Serão utilizados os seguintes documentos de controlo sem prejuízo de outros 
que eventualmente venham a ser criados: 

 
- Pautas de avaliação trimestral 
- Actas de reuniões periódicas 
- Registos de assiduidade 
- Dados recolhidos junto dos serviços administrativos 
 

XI – Meios de divulgação 
 

A divulgação dos dados recolhidos através da monitorização e da avaliação 
será efectuada a partir da Página Web do Agrupamento, da sua exposição nos vários 
estabelecimentos de ensino do Agrupamento, dos Departamentos Curriculares e na 
eventual criação de um espaço próprio dotado de meios informáticos. 
 

XII - Conclusão 
 
Este é um projecto que se pensou para dar início à acção preconizada pelo 

“mega-agrupamento” e acompanhar, numa primeira fase o Director/a que for eleito, até 
que, o seu Plano de Acção se estabeleça, num Projecto de todos, um novo Projecto 
Educativo. Servirá de base à elaboração dos diversos documentos orientadores da 
acção educativa, ao longo do ano lectivo. No entanto, este documento deve ser 
encarado como um documento aberto à mudança, decorrente das sucessivas 
avaliações que se venham a efectuar, enquanto escola que se pensa e que estabelece 
hábitos continuados de auto-reflexão, promovendo uma dinâmica num movimento 
contínuo de adaptações sucessivas, decorrentes dos constrangimentos que é 
necessário ultrapassar. 

É propósito de todos os intervenientes da comunidade educativa melhorar as 
competências básicas dos nossos alunos reflectidas numa melhoria efectiva dos 
resultados de aprendizagem, assim como, na prevenção e redução do abandono 
escolar. Para tal, temos que encarar a Escola, enquanto comunidade educativa, como 
um todo, como um conjunto de comportamentos com objectivos comuns. É necessário 
que todos os seus elementos façam escola numa escola que se afirma pelas suas 
práticas educativas em que, tanto as inter-relações como as intra-relações entre os 
respectivos membros são uma constante de modo a que tudo funcione como um 
agrupamento, no verdadeiro sentido do termo.  

Podemos, assim, considerar este documento como benéfico e funcional para a 
comunidade educativa, coerente com os princípios estabelecidos em Conselho 
Pedagógico, atento às realidades locais e às aspirações de cada um dos elementos da 
comunidade educativa e potenciador da melhoria organizacional e do sucesso escolar 
e educativo. 


