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INTRODUÇÃO 
 
O Projeto Educativo do Agrupamento é a imagem antecipadora do caminho a seguir, de forma 

a conduzir à melhoria efetiva da nossa realidade escolar. Não se trata de mera intenção, é 

também ação, que deve trazer um valor acrescentado ao presente, para tornar melhor o 

futuro. 

De facto, sendo um projeto uma ideia para uma transformação do real, ele deve conduzir a 

essa transformação. Não se vai limitar ou esgotar em estéticas relações de boas intenções, 

terá antes de definir os perfis de mudança desejados, interligando harmoniosamente o polo da 

utopia com o que aponta para a programação dos meios para os pôr em ação. É esta relação 

entre a utopia e a prática educativa que se pretende concretizar. 

O Projeto Educativo do Agrupamento assenta no princípio de que a qualidade da formação 

escolar passa pelo envolvimento da instituição e dos seus agentes educativos na configuração 

de ações adequadas às populações que as vão viver. 

Pressupõe o reconhecimento da autonomia da escola e dos professores como agentes 

capacitados para uma rutura com a normalização, visando constituir-se como uma referência 

para a organização do presente e do futuro, proporcionando assim um enquadramento e um 

sentido para a ação educativa. Por outro lado, ao definir as políticas educativas da instituição e 

ao apontar para perfis de mudança, implica processos de negociação entre os diversos 

protagonistas ao promover a sua participação na expressão das opções a tomar. 

Daí poder dizer-se que o Projeto Educativo do Agrupamento é um contrato que compromete e 

vincula todos os membros da comunidade educativa numa finalidade comum, sendo o 

resultado de um consenso a que se chega depois de uma cuidada análise de dados, de 

necessidades e de expectativas. 

Sintetiza assim a filosofia subjacente à dinâmica do Agrupamento, pois define os princípios e 

linhas orientadoras gerais, assentes nas características da comunidade educativa, embora de 

acordo com as orientações nacionais. Estabelece metas e objetivos que preveem parcerias, 

tendo em conta os recursos disponíveis e os necessários. Além disso, enuncia a resposta 

educativa global do Agrupamento ao definir as suas políticas educativas, como expressão dos 

princípios, orientações e metas a atingir. 

Torna-se o tronco comum de onde partem os vários projetos existentes no Agrupamento, tais 

como: formação do pessoal docente e não docente, orientações administrativas, organização 

curricular e oferta formativa. 
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O Projeto Educativo do Agrupamento constitui o documento no qual se explicitam os 

princípios, os valores, as metas, e as estratégias segundo os quais o Agrupamento se propõe 

cumprir a sua função educativa. 

Apresenta-se como uma oportunidade para a Comunidade Educativa refletir sobre a sua 

identidade. Enquanto tal, exprime um conjunto de princípios e valores partilhados pelos seus 

membros que correspondem à cultura do Agrupamento. 

Surgindo como uma oportunidade do Agrupamento reforçar a autonomia que a legislação lhe 

confere, possibilita uma maior responsabilidade ao nível da afirmação da sua identidade. 

Assim, deverá proporcionar o desenvolvimento de valências nas seguintes áreas: 

• Criação de tempos e espaços de interação de pessoas e trabalho em equipa, no 

sentido de promover uma cultura organizacional de confiança, compromisso e 

responsabilidade partilhada nos planos pessoal e profissional; 

• Gestão curricular adaptada às novas necessidades de formação e criação de emprego, 

reforçando cada vez mais a noção de escola inclusiva; 

• Desenvolvimento de programas e atividades diferenciadas de orientação e 

acompanhamento dos alunos nos quais eles possam desenvolver competências, de 

forma autónoma e criativa, beneficiando dos diferentes recursos disponibilizados, 

nomeadamente dos novos meios tecnológicos de aprendizagem formal, informal e 

cooperativa; 

• Dinamização de projetos e atividades nas áreas da informação e das novas tecnologias 

de informação e comunicação, das ciências e das artes, do ambiente e do desporto e 

da promoção da saúde; 

• Educação para a cidadania, incentivando a formação integral dos alunos com base em 

valores universais, como a liberdade, a solidariedade, a democracia, o trabalho, a 

responsabilidade, a educação ambiental, …; 

• Cultura de aprendizagem e colaboração, promovendo formação contínua 

contextualizada para responder às exigências de um mundo cada vez mais complexo; 

• Envolvimento da Associação de Pais e Encarregados de Educação, da Autarquia e dos 

diversos organismos de caráter cultural, social ou outros, de forma a valorizar o 

contributo de todos no desenvolvimento de projetos benéficos para a comunidade 

educativa e para o meio envolvente; 

• Utilização de mecanismos de regulação e reflexão sobre as práticas de ensino-

aprendizagem de forma a promover uma cultura de permanente questionamento, 

análise e avaliação. 
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Este projeto educativo de Agrupamento organiza-se em seis partes: 

• A primeira parte corresponde a uma breve descrição acerca da história, sociedade e 

geografia do concelho de Fafe que é seguida de uma abordagem descritiva e detalhada 

das valências e equipamentos principais de que dispõe cada uma das escolas do 

Agrupamento. 

• Na segunda parte, procura-se efetuar a caraterização do Agrupamento de escolas no 

que respeita à sua oferta formativa e à constituição da comunidade educativa. No final 

desta parte, tendo por base o conteúdo de vários relatórios, procura fazer-se a 

catalogação dos principais pontos fortes e das áreas de melhoria. 

• A terceira parte enuncia os princípios orientadores que sustentam as transformações e 

as metas a atingir. 

• Na quarta parte, é traçado o plano de intervenção onde se identificam as áreas de 

melhoria, se estabelecem metas e objetivos, se propõem orientações estratégicas para 

os alcançar e onde se indicam as estruturas mais diretamente envolvidas na sua 

concretização. 

• Na parte cinco definem-se as formas de divulgação e acompanhamento deste projeto. 

• Por fim, na última parte, são apresentadas as formas de monitorização e avaliação do 

projeto educativo do Agrupamento de escolas. 

 
 
 
 

 
 



 

6 
 

1. Contexto e Identidade da Comunidade Educativa 
 
1.1. O Meio 
 
Fafe é uma cidade jovem, no quadro de um concelho cujas raízes remontam a tempos 

imemoriais. Por aqui passaram diferentes civilizações, entre as quais os lusitanos e os 

romanos, que moldaram alguns dos recantos mais belos desta terra. 

Em 1513, o Rei D. Manuel concedeu foral ao concelho de Montelongo, antiga designação de 

Fafe, que no século XIX ascende a vila e em 1986 é elevada a cidade como reconhecimento do 

surto de progresso a vários níveis ocorrido após o 25 de abril de 1974. 

A cidade de Fafe é a sede do concelho com o mesmo nome, sendo constituído por 25 

freguesias após a reforma administrativa ocorrida em janeiro de 2013.  

A Cidade dista cerca de 36 Km da capital de distrito, Braga, 70 Km do Porto e 386 Km de 

Lisboa, a capital do país. 

Com a área de 219,08 Km2 e uma população de cerca de 50.633 habitantes (densidade 

populacional 231,1 hab/km2), o concelho inscreve-se em pleno Minho verde, concretamente 

na sub-região do Vale do Ave, de que o mais importante afluente, o Vizela, nasce no território 

do município. 

Constitui o território do concelho um expressivo ambiente de montanha. A altitude média é da 

ordem dos 550 metros, atingindo-se nalguns pontos cotas superiores a 850 metros. 

A cidade de Fafe ocupa uma localização concêntrica em relação ao concelho e às principais vias 

de acesso. O centro urbano ocupa uma área de 7.97 Km2 e uma população residente de cerca 

de 15.703 habitantes, correspondendo-lhe uma densidade populacional de 1.970 hab./Km2. 

A cidade é um espaço moderno, com apenas século e meio de existência na sua configuração 

atual. A par da sua arquitetura mais recente, impõe-se no centro histórico a "arquitetura dos 

brasileiros". Aqui se encontram os serviços públicos mais importantes, os bancos, a atividade 

comercial, as escolas (desde o Ensino Pré-escolar ao Ensino Superior), bem como os principais 

equipamentos culturais e desportivos. 

 

1.2. As Escolas 

 
O Agrupamento é constituído pela Escola Secundária de Fafe (Escola Sede), Escola Básica de 

Arões - Santa Cristina, Escola Básica de Arões - S. Romão, Escola Básica de Cepães, Escola 

Básica de Monte - Arões Santa Cristina e Escola Básica de Fareja. 

O atual edifício da Escola Secundária de Fafe é constituído por três blocos - A, B e C – e um 

bloco central polivalente, onde funcionam os Serviços Administrativos, a Direção, o PBX, a 



 

7 
 

cantina, sala de professores, o bufete e a papelaria, um pavilhão gimnodesportivo, quatro 

salas em instalações pré-fabricadas, e um anexo de valências diversificadas. 

Para além das salas de aulas, dos laboratórios de Biologia/Geologia, de Física/Química e de 

Matemática, das salas de Informática e das salas específicas dos Cursos Profissionais, existem 

outros espaços de apoio: dois auditórios, Biblioteca/Centro de Recursos/Museu, sala de 

Diretores de Turma, gabinete de atendimento aos Encarregados de Educação, gabinete de 

Serviços de Psicologia e Orientação Educativa, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, Loja 

solidária, Reprografia e vários gabinetes de Departamento. 

As instalações, com cerca de trinta anos, encontram-se de um modo geral deficientemente 

apetrechadas e num estado minimamente aceitável de conservação, pois têm sido alvo de 

intervenções pontuais de manutenção, conservação e melhoria. Sublinha-se que está 

aprovado um projeto de requalificação. Destacamos que os Blocos A, B e C serão objeto de 

uma intervenção profunda, que visa uma efetiva melhoria das atuais instalações e 

proporcionar, deste modo, excelentes condições para a prática docente. Quanto ao Bloco 

Central, será intervencionado ao ponto de nascer um novo bloco que responderá às 

necessidades de uma escola moderna e adequada aos tempos hodiernos. Realçamos, contudo, 

que o pavilhão gimnodesportivo não sofrerá, para já, qualquer intervenção.  

A Escola Básica de Arões - Santa Cristina localizada em Arões St.ª Cristina, dista cerca de 6 km 

do centro de Fafe e da Escola Sede do Agrupamento. 

O edifício escolar é de tipologia T16 e entrou em funcionamento em Outubro de 2004. É 

constituído, genericamente, por um bloco de dois pisos, unidos internamente, por longos 

corredores que dão acesso às salas de aula situadas no primeiro e segundo pisos, direitos e 

esquerdos.  

A escola dispõe dos seguintes espaços: gabinete da Direção, sala de professores, sala de 

funcionários, bufetes, serviços administrativos, posto médico, refeitório e cozinha, 17 salas de 

aulas, 2 laboratórios, sala de Educação Especial, sala de estudo, sala de Diretores de Turma, 

polivalente, Rádio Escola, Loja solidária, sala de reuniões, papelaria e reprografia, biblioteca 

integrada na rede de bibliotecas escolares (RBE), apresentando meios e materiais de boa 

qualidade, permitindo ser um espaço de interesse e pesquisa que os alunos procuram com 

regularidade. Tem um auditório com a capacidade para 80 pessoas, devidamente preparado 

para a projeção multimédia. Todas as salas estão equipadas com projetor de multimédia e 

algumas com Quadros Interativos. A escola está ainda equipada com um pavilhão 

gimnodesportivo bem equipado para o funcionamento das aulas de educação física. Acresce 

ainda a existência de um espaço exterior específico, também para a concretização de 

atividades desportivas e outras. 
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A Escola Básica de Arões – S. Romão situa-se na Freguesia de Arões - São Romão, a cerca de 

10 km da escola sede de Agrupamento. É um edifício do tipo P3 com capacidade para 275 

alunos. Possui onze salas de aula, cinco ocupadas pelo 1.º Ciclo, duas pela Educação Pré-

Escolar, uma usada como Ludoteca e outra para as atividades da componente de apoio à 

família, as restantes funcionam como salas de apoio. Possui uma cozinha completa em 

funcionamento, 1 refeitório, 1 polivalente, gabinete de professores e biblioteca integrada na 

RBE. No exterior, tem campo de jogos e um amplo espaço de lazer.  

A Escola Básica de Cepães situa-se na União de Freguesias de Cepães e Fareja, a cerca de 7,5 

km da escola sede. O edifício é do Plano dos Centenários, com capacidade para cerca de 250 

alunos. Atualmente, dispõe de 10 salas: três ocupadas pelo 1.º Ciclo, uma pela Educação Pré-

Escolar, uma sala destinada às atividades de enriquecimento curricular, uma para as atividades 

da componente de apoio à família, as restantes funcionam como salas de apoio, 1 auditório, 1 

gabinete de trabalho, sala de professores, sala de computadores e uma Biblioteca integrada na 

RBE. É ainda dotada de 1 refeitório/polivalente. Existe um recreio que circunda todo o edifício 

a que acresce uma, ainda que reduzida, área exterior coberta na qual são realizadas várias 

atividades. 

A Escola Básica de Monte situa-se na freguesia de Arões - St.ª Cristina, a 8 km da escola sede. 

Também funciona num edifício do Plano dos Centenários, possui duas salas ocupadas pelo 1.º 

Ciclo, uma pela Educação Pré-Escolar, uma sala de professores, uma sala destinada às 

atividades de enriquecimento curricular, uma para as atividades da componente de apoio à 

família, outra para uso como biblioteca e as restantes funcionam como salas de apoio. É ainda 

dotada de 1 refeitório/polivalente. Existe um recreio que circunda todo o edifício a que 

acresce uma, ainda que reduzida, área exterior coberta na qual são realizadas várias 

atividades, para além dum campo de jogos descoberto. 

A Escola Básica de Fareja é a escola mais afastada da escola sede, situa-se na União de 

Freguesias de Cepães e Fareja, a cerca de 12 km da escola sede. 

O edifício, de construção recente, possui duas salas ocupadas pelo 1.º Ciclo, uma pela 

Educação Pré-Escolar, uma sala de professores e uma sala para uso como biblioteca. É ainda 

dotada de 1 refeitório/polivalente. Existe um recreio que circunda todo o edifício a que 

acresce uma, ainda que reduzida, área exterior coberta na qual são realizadas várias 

atividades.  
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2. Caracterização do Agrupamento  
 
2.1. Oferta Formativa  
 
O Agrupamento tem vindo a proporcionar oportunidades diferenciadas de sucesso escolar e 

profissional. 

Assim, fazem parte da oferta educativa: 

• Educação Pré-Escolar 

• 1.º Ciclo do Ensino Básico 

• 2.º Ciclo do Ensino Básico 

• 3.º Ciclo do Ensino Básico 

• Ensino Secundário 

o Cursos Científico-Humanísticos, incluindo a modalidade de ensino recorrente 

o Cursos Profissionais 

 
2.2. Recursos Humanos - Pessoal docente e Pessoal não docente 
 
Pessoal Docente 

O Agrupamento tem cerca de 209 professores (182 do quadro, 17 contratados e 4 técnicos 

especializados + 6 técnicos das atividades de enriquecimento curricular) organizados por 

departamentos curriculares, os quais são compostos pelos grupos de recrutamento 

correspondentes às diferentes áreas disciplinares que os integram. 

Tal como se tem verificado nos anos anteriores, o Agrupamento dispõe de um corpo docente 

relativamente estável. 

A percentagem de professores que estão ao serviço no Agrupamento há mais de 15 anos é 

bastante elevada. Cerca de metade dos professores situam-se na faixa etária dos 41-50 anos. 

Na distribuição por habilitações literárias, predominam os professores licenciados. Dos 

restantes, 27 professores têm mestrado e 3 doutoramento. 

 
Pessoal não Docente 

Técnico Superior – 1 (psicóloga responsável pelo Serviço de Psicologia e Orientação);  

Coordenador Técnico – 1;  

Assistentes Técnicos – 10; 

Assistentes Operacionais – 62. 

 

Os Assistentes Técnicos são responsáveis pelo funcionamento dos serviços administrativos do 

Agrupamento. 
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Os Assistentes Operacionais (pessoal não docente afeto aos diferentes serviços, à manutenção 

e vigilância) têm uma ação educativa de relevo junto dos alunos. Para além das suas 

atribuições e tarefas específicas, acompanham e apoiam os alunos, sendo por isso vitais no 

processo de integração escolar e social dos mesmos. 

 

2.3. Alunos  
 
No ano letivo de 2017/2018, na educação pré-escolar o Agrupamento registava 78 alunos, no 

1.º ciclo 218 alunos, no 2º ciclo 117 alunos e no 3.º ciclo 177 alunos. 

Na Escola Sede, no ensino secundário, no ano letivo de 2017/2018, estavam matriculados um 

total de 1303 alunos assim divididos: no ensino secundário regular 956, no ensino profissional 

300 e no ensino recorrente 47 alunos.  

 

2.4. Pais e Encarregados de Educação 
 
A partir dos dados disponibilizados, conclui-se que o agregado familiar da maioria dos alunos é 

composto por 3 ou 4 elementos e que o número de agregados com mais de 5 pessoas é pouco 

significativo. 

Relativamente às habilitações literárias, a maioria dos Encarregados de Educação possui pelo 

menos o 6.º ano de escolaridade. 

As profissões são muito diversificadas, associadas essencialmente ao setor secundário, já que a 

maioria dos Encarregados de Educação (EE) é operária. 

A participação dos EE nas reuniões e atividades para que são convidados tem vindo a 

aumentar.  

No que se refere à presença dos pais e EE em atividades da Escola, tem-se assistido a um 

aumento do número de participações, principalmente nas iniciativas de maior envolvimento e 

transversalidade.  

Apesar disso mantém-se a necessidade de dar continuidade às diligências que contribuam para 

o aumento da participação dos EE, nomeadamente através de: 

• diversificação de meios e momentos de auscultação/participação; 

• estabelecimento de compromissos educativos que visem o envolvimento dos EE na 

definição de estratégias relativas ao seu educando, em situações devidamente 

delimitadas de insucesso/abandono escolar precoce; 

• incentivo à presença dos EE em atividades em que participem os seus educandos; 

• ações que proporcionem momentos de formação e/ou de reflexão conjunta. 
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2.5. Parcerias, Protocolos e Projetos 
 
O Agrupamento desenvolve vários projetos, atividades e clubes – Clube de Leitura, Clube de 

Teatro, Clube da Segurança, Clube do Ambiente, Clube de Expressões, Clube de Robótica, 

Clube de Artes, Clube de Dança, Clube de Musica, Loja Solidária, GAAF entre outros – alguns 

dos quais assentes em parcerias e protocolos com entidades locais – nomeadamente a Câmara 

Municipal de Fafe e Conselho Municipal de Educação, IEFP, Segurança Social, Universidade do 

Minho, Universidade Católica, Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Centro de Saúde, 

Academia de Música José Atalaya, Santa Casa da Misericórdia de Fafe, Cruz Vermelha 

Portuguesa, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Andebol Clube de Fafe, Associação 

Desportiva de Fafe, Escola de Bailado, Bombeiros Voluntários de Fafe, CERCIFAF, Empresas, 

entre outras. Regista-se a participação do Agrupamento em projetos nacionais, como 

Promoção e Educação para a Saúde, Desporto Escolar e Plano Nacional da Leitura. 

Os diversos projetos, parcerias e clubes constituem importantes dispositivos para a melhoria 

da relação entre as Escolas do Agrupamento e a comunidade, para a diversificação e o 

enriquecimento da oferta educativa e para a participação, motivação e aprendizagem dos 

alunos, embora decorram muitas vezes do empenho e de iniciativas individuais. 

 

2.6. Pontos fortes e debilidades 
 
Tendo por base os relatórios da avaliação interna, os relatórios da avaliação externa, bem 

como o teor dos relatórios finais anuais elaborados pelas várias estruturas educativas tornou-

se possível a identificação dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades do 

Agrupamento. 

 

PONTOS FORTES 

• Estabilidade do corpo docente; 

• Pluralidade de experiências educativas promotoras da educação para a cidadania; 

• Diversidade da oferta formativa; 

• Relacionamento de proximidade com a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, Associação de Estudantes, Assembleias de Delegados de Turma e Entidades 

Locais; 

• Colaboração ativa com a Autarquia / Juntas de Freguesia no âmbito da educação pré-

escolar (Atividades de Animação e Apoio à Família), 1º ciclo (Componente de Apoio à 

Família), serviço de refeições, gestão/manutenção dos equipamentos e espaços 

escolares; 
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• Estabelecimento de grande número de parcerias e protocolos com impacto na vida do 

Agrupamento; 

• Resultados escolares que superam positivamente a média nacional em dois 

indicadores: taxa de transição e abandono escolar; 

• Uma taxa significativa de alunos que ingressam no ensino superior; 

• Existência de Bibliotecas Escolares equipadas e adequadas às características do 

Agrupamento com reflexos positivos no processo de ensino e aprendizagem; 

• Participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar; 

• Monitorização da eficácia das medidas de apoio às aprendizagens dos alunos. 

 

 
DEBILIDADES 

• Resultados dos alunos na avaliação externa; 

• Taxa de transição e de aprovação dos alunos nos Cursos Profissionais 

• Taxa de conclusão dos alunos no ensino secundário 

• Acompanhamento da prática letiva em sala de aula; 

• Articulação interdisciplinar. 
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3. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Os desafios que diariamente se colocam à escola, que não pode viver desfasada de uma 

sociedade em constante evolução, são crescentes. 

O Agrupamento pretende dar resposta às necessidades resultantes da realidade social na qual 

está inserido, de forma a contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso dos alunos 

que o frequentam, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários. 

É desta aposta no desenvolvimento da capacidade de trabalho, com base numa sólida 

formação geral e específica, assente na educação da personalidade, do carácter e da 

cidadania, que nasce o lema - “Melhor escola, melhores cidadãos”. 

 

MISSÃO 

O Agrupamento de Escolas Fafe propõe-se desenvolver um ensino de qualidade que induza a 

formação integral de cidadãos responsáveis e empreendedores, preparados para a 

aprendizagem ao longo da vida, capacitando-os para uma integração harmoniosa e 

responsável numa sociedade complexa e globalizada, em constante mudança. Haverá, ainda, a 

preocupação de consolidar uma identidade própria, no respeito e na salvaguarda da 

individualidade e do contexto de cada um dos estabelecimentos que constituem esta unidade 

orgânica, com vista: 

• assegurar a crianças, jovens e adultos um percurso escolar, académico e educativo 

integrado, cimentado na formação de cidadãos com uma forte educação pessoal, 

social e científica; 

• fornecer os fundamentos basilares aos futuros cidadãos, com o objetivo de os ajudar a 

enfrentar o mundo moderno; 

• assegurar aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) respostas 

pedagógicas diversificadas adequadas às necessidades específicas e ao 

desenvolvimento global dos mesmos. 

 

VISÃO 

Pretende-se que o Agrupamento de Escolas de Fafe seja reconhecido como uma organização 

educativa de referência e de excelência, pela qualidade ao nível do ensino e da formação 

ministradas, pelo desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, pela qualidade na 

formação de cidadãos responsáveis e empreendedores. 
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VALORES 

O Processo educativo tem como objeto o desenvolvimento e a formação de cidadãos, 

proporcionando condições de igualdade de oportunidades e de sucesso, para tal almejamos a 

promoção da educação para todos, pautada pela defesa da igualdade de direitos e equidade 

social.  

Assim, os valores basilares que norteiam a ação do Agrupamento, praticados pelos 

profissionais docentes e não docentes, e disseminados aos alunos são: 

• Inovação 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Tolerância 

• Inclusão 

No seguimento dos valores supracitados, ambicionamos ser um espaço de abertura à 

mudança, de compreensão da pluralidade de opiniões e da diversidade de modelos 

civilizacionais, de respeito pela diferença; disponível para a concretização de um projeto 

educativo humanista e inovador, estimulando sempre o rigor, promovendo a cultura do 

conhecimento, desenvolvendo a produção e fruição de bens culturais e assegurando a 

participação ativa de todos os intervenientes no processo educativo.  

Com este modelo, pretendemos promover um percurso de progressiva autonomia e liberdade 

de cada um dos seus alunos, para que se tornem agentes ativos e conscientes numa futura 

cidadania plena e responsável. 

Tendo por objetivo a construção do homem na sua plenitude, iremos promover a entreajuda 

solidária e o espírito fraterno. 

A escola é de todos e para todos, para tal defendemos o envolvimento de todos os agentes da 

comunidade no processo educativo e na vida da escola/agrupamento. 

O nosso Agrupamento defende o reconhecimento do mérito, individual ou coletivo, nas suas 

diversas dimensões. 

Com o quadro de valores apresentados, pretende-se assegurar que o espaço escola seja 

sempre um espaço de fruição do saber, de cultura, de segurança e bem-estar para todos.  

 



 

 

4. Plano de intervenção/Plano estratégico 

4.1. Domínio: Liderança e Gestão 

 

Meta: implementar um estilo de liderança e gestão capazes de mobilizar todos os agentes educativos com vista à superação dos desafios atuais, valorizando 

o trabalho colaborativo e o envolvimento em projetos transversais com vista ao desenvolvimento de uma cultura organizacional de 

confiança/compromisso/responsabilidade pessoal e profissional. 

 

ÁREAS DE MELHORIA OBJETIVOS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

Liderança 

 

Gestão 

Adotar uma visão estratégica que 

continue a ter em conta as 

prioridades, os objetivos e as 

especificidades da comunidade 

educativa 

• Mobilização da Comunidade Educativa e a Comunidade 

Local 

• Reforço o papel das lideranças intermédias 

• Definição das prioridades de intervenção face aos contextos 

menos fortes detetados    

• Planeamento e estruturação do procedimento de 

auscultação aos diferentes agentes educativos     

• Ajustamento das práticas e dinâmicas de trabalho 

Conselho Pedagógico 

Departamentos Curriculares 

Conselho de Diretores de Turma 

Grupos Disciplinares 

Autoavaliação e Melhoria 

Melhorar/Aprofundar o processo de 

autoavaliação e monitorização das 

ações de melhoria 

• Consolidação do processo de autoavaliação 

• Divulgação e discussão dos resultados obtidos    

Conselho Pedagógico 

Departamentos Curriculares 

Conselho de Diretores de Turma 

Grupos Disciplinares 

Protocolos e parcerias Aumentar os protocolos e parcerias 

• Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções, com 

Agrupamentos do Concelho, empresas e instituições locais 

e/ou regionais, inovadoras, adequadas e eficazes na 

formação de alunos, pessoal docente e pessoal não 

docente.  

Conselho Geral 

Conselho Pedagógico 

Conselho de Diretores de Turma/Curso 

Conselhos de Turma 

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação 
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4.2. Domínio: Resultados 

 

Meta: Promover o sucesso educativo dos alunos através de práticas educativas de qualidade, que respondam com equidade às necessidades e interesses dos 

alunos, proporcionem a aquisição de competências, conhecimentos e valores, que assegurem futuras aprendizagens, bem como a capacidade para 

participar na vida ativa no âmbito de uma cidadania crítica e solidária. 

ÁREAS DE MELHORIA OBJETIVOS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

Resultados académicos 

Melhorar os resultados dos alunos 

na avaliação externa 

 

Aumentar a taxa de transição e de 

aprovação nos Cursos Profissionais 

 

Combater o abandono escolar aos 

18 anos sem que tenha sido 

concluído o ensino secundário. 

 

• Reforço dos planos de ação para a melhoria, 

prioritariamente nas disciplinas sujeitas a exames nacionais; 

• Aplicação de estratégias de promoção do sucesso escolar, 

como tutorias, coadjuvação, apoios educativos, salas de 

estudo...  

• Reforço do caráter sistemático e contínuo da avaliação 

formativa; 

• Manutenção da elaboração de testes com tipologia idêntica 

à das provas realizadas a nível nacional; 

• Utilização de critérios de correção dos testes a nível de 

escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível 

nacional; 

• Intensificação das metodologias de trabalho de pares, 

colaborativo e de projeto; 

• Diversificação das metodologias de ensino; 

• Adequação das estratégias aos diferentes ritmos de 

aprendizagem e perfis de aluno. 

Conselho Pedagógico 

Departamentos Curriculares 

Grupos Disciplinares 

Resultados sociais 

Continuar a investir no reforço do 

envolvimento parental e no sentido 

da pertença 

• Promoção de encontros de trabalho com os vários atores 

da Comunidade Educativa, visando a apropriação e a 

construção de linhas orientadoras de ação educativa. 

Conselho Pedagógico 

Departamentos Curriculares 

Grupos Disciplinares 

Coordenadores de Estabelecimento 

Reconhecimento da 

comunidade 

Continuar a disponibilizar uma 

oferta formativa e educativa 

diversificada 

• Auscultação da comunidade educativa e da comunidade 

local a fim de que a oferta educativa se mantenha ajustada 

às necessidades do meio. 

Conselho Pedagógico 

Departamentos Curriculares 

Grupos Disciplinares 
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4.3. Domínio: Prestação do Serviço Educativo 

 

Meta: implementar o desenvolvimento de práticas organizacionais generalizadas e eficazes suscetíveis de produzir impactos consistentes na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares, tendo sempre em vista alcançar o sucesso educativo e a formação 
plena de todos os alunos. 

ÁREAS DE MELHORIA OBJETIVOS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS ESTRUTURAS ENVOLVIDAS 

Planeamento e Articulação 

Reforçar a articulação curricular 

entre os diversos níveis e ciclos de 

ensino. 

• Uniformização da consistência de procedimentos de 

avaliação ao nível dos grupos e departamentos curriculares, 

através de instrumentos próprios; 

• Reforço de medidas que fomentem o trabalho colaborativo e 

cooperativo, quer ao nível das estruturas intermédias de 

gestão, quer ao nível da Organização Escolar; 

• Construção do plano de turma adequando-o às 

características da turma e ao percurso evolutivo dos alunos. 

• Reforço da articulação e troca de experiências entre os 

diversos intervenientes no processo educativo das 

crianças/alunos com necessidades educativas especiais com 

vista à planificação da ação educativa e ao acompanhamento 

a fim de preparar a vida escolar e pós-escolar.   

Conselho Pedagógico 

Departamentos Curriculares 

Grupos Disciplinares 

Práticas de Ensino 

Reforçar o acompanhamento e a 

supervisão do processo ensino-

aprendizagem. 

• Avaliação das estratégias de promoção do sucesso escolar 

implementadas 

Conselho Pedagógico 

Departamentos Curriculares 

Grupos Disciplinares 

Monitorização e Avaliação 

do Ensino e das 

Aprendizagens 

Intensificar os processos de 

monitorização visando avaliar a 

eficácia e o impacto das atividades, 

projetos e apoios educativos e as 

medidas educativas definidas nos 

PEI. 

• Monitorização do cumprimento dos Planos Curriculares 

Anuais; 

• Identificação e acompanhamento das situações 

problemáticas na sala de aula. 

• Monitorização periódica das medidas educativas de forma a 

garantir o sucesso escolar dos alunos com necessidades 

educativas especiais. 

• Monitorização dos resultados escolares dos alunos com 

necessidades educativas especiais, ao nível interno e externo.  

Conselho Pedagógico 

Departamentos Curriculares 

Grupos Disciplinares 



 

 

5. Divulgação 

O Projeto Educativo constitui um documento de planificação que deve orientar os planos 

operacionais de médio e curto prazo. Enquanto referente interno, constitui o ponto inicial e 

orientador de toda a planificação do Agrupamento. Por conseguinte, a sua discussão e 

divulgação é, sem dúvida, um passo determinante no processo de envolvimento de toda a 

comunidade educativa na sua implementação e concretização. 

Assim: 

• Os órgãos de administração e gestão, bem como as estruturas de orientação 

educativa, deverão pôr em destaque, para cada Domínio, as Áreas de Melhoria e os 

Objetivos principais do Projeto Educativo a que pretendem dar resposta no plano de 

decisão que lhes compete; 

• Os coordenadores dos diretores de turma e/ou de curso/coordenadores pedagógicos 

de turma deverão promover, logo no início de cada ano letivo, a necessária 

observância e divulgação do Projeto Educativo nas turmas; 

• A entrega de uma síntese informativa do Projeto Educativo (a incluir numa brochura 

com informação sobre a oferta do Agrupamento) no início do ano letivo poderá, 

também, contribuir para uma tomada de conhecimento mais generalizada, não apenas 

entre alunos, mas também entre os novos professores e os encarregados de educação; 

• A Direção dará conhecimento do Projeto Educativo a todo o pessoal não docente, 

como também a outros atores com os quais o Agrupamento desenvolva parcerias, 

protocolos ou outras iniciativas conjuntas, promovendo a participação de todos os 

intervenientes do Agrupamento na sua concretização e operacionalização. 

 

O documento do Projeto Educativo estará disponível para consulta nos seguintes locais: 

• Bibliotecas Escolares 

• Página eletrónica do Agrupamento 

• Gabinete da Associação de Estudantes 

• Sala de Trabalho de Professores 

• Sala de Trabalho de Diretores de Turma 

• Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

• Sala de Pessoal Não Docente 

• Serviços de Administração Escolar 
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6. Avaliação e Monitorização  

6.1. Acompanhamento e Avaliação 

A operacionalização do Projeto Educativo será realizada através de um processo de avaliação 

anual com base na análise e discussão, ao nível dos diferentes órgãos de gestão, dos 

instrumentos de avaliação que, sistemática e regularmente, o Agrupamento elabora, tais 

como: 

• Relatórios intermédios e finais de Execução do Plano Anual e Plurianual de Atividades; 

• Relatórios de diretores de turma/curso e dos respetivos coordenadores; 

• Relatórios de coordenadores de departamento; 

• Relatórios do Desporto Escolar; 

• Relatórios dos Clubes/Projetos; 

• Relatório do Serviço de Psicologia e Orientação; 

• Relatório de Autoavaliação das Bibliotecas Escolares; 

• Relatórios da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento; 

• Relatórios relativos ao Plano de Ação Estratégica para o Sucesso Escolar. 

 

Os instrumentos referidos deverão constituir fontes de reflexão crítica, explicitando o nível de 

concretização dos Objetivos adstritos a cada Área de Melhoria, no âmbito de cada Domínio, 

elencados no Projeto Educativo, bem como os eventuais ajustamentos que se afigurem 

necessários realizar no imediato ou a curto prazo. 

Desta apreciação conjunta, a realizar no final de cada ano letivo, decorrerá o planeamento do 

ano seguinte. No final do triénio, terá lugar uma avaliação global que servirá para aferir o nível 

de concretização do presente Projeto Educativo, da qual resultará a eventual reformulação 

dos princípios e a identificação de novas Áreas de Melhoria, definindo, para o efeito, novos 

objetivos a prosseguir no triénio seguinte. 

A monitorização e a avaliação do Projeto Educativo deve, por conseguinte, ir além da mera 

formalidade constituindo-se como momento de ativa participação de todos os elementos da 

Comunidade Educativa e como uma oportunidade de enriquecimento do projeto inicial.  

A avaliação deve, pois, conferir um dinamismo regular a este documento-chave, mobilizando 

todos os atores nele implicados e contribuir para o reforço da identidade da instituição. 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 16 de outubro de 2017 

Aprovado em reunião de Conselho Geral de 24 de outubro de 2017 
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Anexo 1 – Critérios para constituição de grupos/turmas 
 

1. Normais gerais 

1. Na educação pré-escolar, os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um 
máximo de 25 crianças. 

2. As turmas do 1.º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos. 
3. A constituição das turmas do 5.º ao 12.º ano de escolaridade obedece sempre à 

necessidade do número mínimo de 26 alunos até um máximo de 30 alunos. 
4. Podem ser constituídas turmas com um número máximo de 20 alunos, quando 

tenham 1 ou 2 alunos com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de 
funcionalidade o justifique. 

2. Critérios 
A constituição de grupos/turmas respetivamente na educação pré-escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico deverá ser feita pela Diretora do agrupamento cumprindo quando possível as 

recomendações da educadora do grupo ou professor titular de turma e dos docentes da 

educação especial tendo por base as normas definidas na legislação em vigor. 

 

i) Educação Pré-escolar 
1. Que completem os cinco e os quatro anos de idade até 31 de dezembro, 

sucessivamente pela ordem indicada; 
2. Que completem os 3 anos de idade até 15 de setembro; 
3. Que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 
4. No âmbito de cada uma das prioridades referidas nos números anteriores, e como 

forma de desempate, são observadas as seguintes prioridades: 
1.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o 

artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual;  

2.ª Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da 

Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto;  

3.ª Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido;  

4.ª Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação pretendido;  

5.ª Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em 

anos, meses e dias;  

6.ª Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação pretendido;  

7.ª Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno 

do estabelecimento de educação e de ensino. 

5. Construir grupos turma tendo por base o grupo/turma do ano letivo anterior; 

6. Composição dos grupos turma criados: 

 Quanto ao género – equilibrado, sempre que possível; 

 Quanto ao nível etário – o mais homogéneo possível (em especial no ano 

anterior à transição para o 1º ciclo). 

7. Mobilidade interna – será dada prioridade a transferências internas dos alunos que 

frequentaram, no ano letivo anterior, um dos grupos da educação pré-escolar numa 

das salas do agrupamento. 
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ii) 1.º Ciclo do Ensino Básico 

1. A matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico é obrigatória para as crianças que 

completem 6 anos de idade até 15 de setembro. 

2. As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro podem ingressar no 1.º ciclo do ensino básico se tal for requerido pelo 

encarregado de educação, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de 

vaga nas turmas já constituídas, depois de aplicadas as prioridades definidas no n.º 1 

do artigo 10.º do Despacho n.º 1-B/2017 de 17 de abril; 

3. Alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente e que exijam 

condições de acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das 

modalidades específicas de educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do 

artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro; 

4. Alunos com necessidade educativas especiais de carácter permanente não 

abrangidos nas condições referidas na alínea anterior; 

5. Alunos que frequentaram, no ano letivo anterior, a educação pré-escolar ou o ensino 

básico no mesmo estabelecimento; 

6. Alunos que frequentaram, no ano letivo anterior, a educação pré-escolar ou o ensino 

básico em outro estabelecimento do mesmo agrupamento de escolas; 

7. As turmas constituídas no ano letivo anterior mantêm, regra geral, a sua constituição 

no ano letivo 2017/18; 

 

iii) 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

1. São inscritos no 5º ano os alunos que em 2016/2017 frequentaram o 4.º ano, com 

aproveitamento, no Agrupamento, respeitando regra geral as escolas de origem e 

zonas geográficas de proveniência e aqueles que, vindos de outros agrupamentos, 

reúnam as condições para efetuar a inscrição. 

2. Atender às indicações pedagógicas fornecidas pelo professor do 1.º Ciclo (parecer do 

professor titular de turma) e/ou psicóloga sobre os alunos do 4.º ano; 

3. Distribuição equilibrada dos alunos com NEE pelas diferentes turmas, ouvida a 

psicóloga, os professores de apoios educativos e da educação especial e os pais e 

encarregados de educação; 

4. Manutenção do grupo turma do ano letivo anterior ou separação de alunos, de 

acordo com o parecer do professor titular de turma ratificado pelo conselho 

pedagógico; 

5. Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes. 

6. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos 

e alunas; 

7. Inclusão dos alunos nas turmas cujos pedidos de transferência de outras escolas 

entraram nos serviços de Administração escolar após a afixação das listas. 

8. No que diz respeito aos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos, em princípio, é garantida a 

continuidade do grupo turma (nos casos em que se aplica) desde que não haja 

indicações de carácter pedagógico que apontem em sentido contrário ou por 

alteração significativa do número total de alunos por ano de escolaridade. 

9. Distribuição uniforme dos alunos retidos por todas as turmas; 
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iv) Ensino Secundário (Regular e Profissional) 

1. Em princípio, é garantida a continuidade do grupo/turma (nos casos em que se aplica) 

desde que não haja indicações de carácter pedagógico que apontem em sentido 

contrário; 

2. Possibilidade de matrícula em qualquer uma das disciplinas de opção previstas nos 

diferentes cursos do ensino secundário regular (desde que o agrupamento disponha 

dos recursos humanos e materiais);  

3. No ato da matrícula, dado o enquadramento legal em vigor, os alunos devem indicar, 

por ordem de preferência, nas disciplinas de opção, um mínimo de quatro disciplinas; 

4. No caso de não ser possível respeitar as disciplinas de opção escolhidas pelos alunos, 

a seleção é feita em função das classificações obtidas no ano anterior; 

5. A seleção dos alunos para os Cursos Profissionais é feita em função das classificações 

obtidas no 9.º ano de escolaridade. 

 

A Diretora, por razões de serviço, para garantir o cumprimento dos princípios enunciados na 

Lei e na sequência das competências que lhe estão atribuídas, reserva a possibilidade de 

proceder a alterações às propostas enunciadas pelos conselhos de turma, diretores de turma 

ou pais e encarregados de educação, sobre esta matéria. 

 

 


