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Escola é 

… o lugar que se faz amigos. 

 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos… 

Escola é sobretudo gente, 

Gente que trabalha, que estuda 

Que se alegra, se conhece, se estima. 

 

O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”. 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 

Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. 

 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. 

É conviver. É se “amarrar nela”! 

 

Ora é lógico… 

Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer, 

 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz! 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

 

(Paulo Freire) 
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Introdução 

“Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens 

fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo os pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 

finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber 

constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contacto, de relacionamento e de permuta.” 

Jacques Delors, Educação Um Tesouro a Descobrir 

(Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI) 

 

No processo de elaboração, procurámos que o projeto educativo, cujo lema é “Conhecer, incluir, intervir”, traduza a 

visão da comunidade educativa para o Agrupamento e, também, que permita a integração e articulação entre os vários 

instrumentos de gestão, aspeto para que aponta o artigo 9º - A do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/212, de 2 de julho. Nesta lógica, o projeto educativo e o plano anual de 

atividades constituirão um corpo coerente em que o primeiro, de acordo com a alínea 2a) do artigo supracitado 

“constitui um documento objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação e comunicação da missão e das 

metas do agrupamento no quadro da sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, 

assim como a sua apropriação individual e coletiva.” A elaboração do projeto educativo é da competência do Conselho 

Pedagógico, tendo para o efeito sido constituída uma equipa de trabalho e seguida a seguinte metodologia: 

1ª fase: avaliação do projeto educativo do quadriénio 2017/2021, tendo sido inquiridos os docentes, pessoal não 

docente, alunos e pais e encarregados de educação com vista à elaboração do diagnóstico e definição dos eixos de 

ação e objetivos centrais. A recolha de informação foi feita a partir dos dados disponíveis nos relatórios de 

autoavaliação, na MISI, e Infoescolas. 

 2ª fase: elaboração de um documento com base no diagnóstico e na carta de missão do Diretor, de que consta o 

contexto e diagnóstico, os eixos de ação, os objetivos centrais, objetivos estratégicos e as metas a atingir para cada 

objetivo central. 

3ª fase:  consulta e parecer sobre o PE dos vários órgãos intermédios, corpo não docente, alunos e pais e encarregados 

de educação.  

4ª fase: Submeter à aprovação e parecer do conselho pedagógico. 

5ª fase: Documento final a submeter ao Conselho Geral. 

O projeto educativo organiza-se em 2 partes distintas. 

Na parte I, fazemos a caraterização do agrupamento e o diagnóstico, aspetos fundamentais para a definição dos eixos 

estratégicos e do plano de ação que surge na parte II. 

Na parte II, apresentamos o núcleo estratégico do documento que integra o projeto orientador da ação de que consta 

a missão, a visão, os eixos de ação e articulados com estes os objetivos centrais os objetivos estratégicos, as metas e 

os indicadores de avaliação. Nesta parte apresentamos também o modelo de avaliação e monitorização do PE e a 

metodologia de divulgação. 
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Parte I – Caraterização e diagnóstico 

1. Caracterização  

1.1. Enquadramento Territorial 

O Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso situa-se no extremo noroeste do concelho de Barcelos, distrito de 

Braga, inserindo-se na região Norte (NUT II), mais precisamente na sub-região do Cávado (NUT III – Figura 1). O 

Agrupamento dista entre quinze a vinte e cinco quilómetros de vários núcleos urbanos (Barcelos, Esposende, Viana 

do Castelo e Ponte de Lima – Figura 2). A área de influência abrange as freguesias de Aldreu, Balugães, Durrães, 

Fragoso, Palme e Tregosa, todas confrontantes entre si, à exceção da segunda (Figura 3).  

 

  
Figura 1 Figura 2 Figura 3 

 

1.2. Caracterização Socioeconómica e Cultural  

Em termos do tecido socioeconómico, a área geográfica deste agrupamento integra-se num meio rural, verificando-

se a existência de algumas empresas do setor têxtil, cerâmico e outras ligadas à construção civil. Há também algumas 

explorações pecuárias de razoável dimensão. Apesar de na última década se verificar uma evolução muito significativa 

a nível socioeconómico, subsistem algumas famílias muito carenciadas, que beneficiam de apoios sociais.  

Quanto às habilitações escolares da população tem-se verificado uma crescente frequência do ensino superior e do 

ensino profissional embora a maioria tenha apenas a escolaridade obrigatória. 

A população é servida por uma extensão do Centro de Saúde de Barcelos em Fragoso, onde se presta assistência 

médica e os cuidados básicos de saúde. Durrães e Fragoso possuem também Centros de Dia com serviço de apoio 

domiciliário e em Tregosa funciona um Lar pertencente à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, onde 

são prestados cuidados paliativos. Várias freguesias estão equipadas com Centros Sociais de apoio à infância. 

Relativamente às infraestruturas de saneamento básico, verifica-se, ainda, uma baixa cobertura da rede. No que toca 

ao abastecimento público de água, a rede abrange a área de influência do Agrupamento.  No que concerne à rede 

viária verifica-se uma melhoria nos acessos secundários, mas a rede de transportes públicos é deficitária, implicando 

a utilização de transporte próprio. 

No que concerne às atividades recreativas e culturais, destacam-se as associadas à etnografia, grupo folclóricos, a 

fanfarra dos escuteiros de Fragoso, os grupos dos Zés-Pereiras de Fragoso, o desporto (futebol, atletismo, BTT), os 

grupos de jovens e o escutismo. Existem ainda associações que promovem atividades na área do ambiente, teatro e 

arqueologia.  

 

1.3. Caraterização do agrupamento de escolas de Fragoso 

Os dados dinâmicos da caraterização de uma organização educativa carecem de atualização anual, pelo que se optou 

por caracterizar o agrupamento, tendo como ponto de partida os dados disponíveis até 31 de julho de 2021. Serviram 
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de base a esta caracterização, para além do Projeto Educativo 2017-2021, os números oficiais disponíveis na MISI, 

Infoescolas, relatórios de avaliação interna. 

 

1.3.1. O agrupamento de Escolas de Fragoso 

A escola sede entrou em funcionamento no ano letivo de 1999/2000. A sua área pedagógica abrangia as freguesias de 

Aldreu, Durrães, Fragoso, Palme e Tregosa. A comunidade escolar era constituída por 343 alunos distribuídos por seis 

turmas do 1º Ciclo, 3 turmas do 5º Ano, 3 turmas de 6º Ano, 3 turmas do 7º Ano, 35 docentes e 18 funcionários. 

No ano letivo 2001/2002 foi constituído o Agrupamento de Escolas de Fragoso, que para além das escolas já referidas 

incluiu também a de Balugães, assim como os jardins-de-infância das referidas freguesias pertencentes à rede pública. 

No ano letivo de 2011/2012 a escola de Tregosa foi encerrada sendo os alunos transferidos para a escola sede. 

No ano letivo de 2018/2019 foi inaugurado o Pavilhão Gimnodesportivo na escola sede. 

 

1.3.2. Ensino pré-escolar 

No que diz respeito à educação pré-escolar, no ano letivo 2020/2021, existem 5 Jardins de Infância, num total de 7 

grupos de turma - Aldreu, Balugães, Durrães, Fragoso e Palme.  

 

1.3.2.1. Escolas Básicas do 1º ciclo 

No ano letivo 2020/21, existem 4 escolas de 1º ciclo - Aldreu, Balugães, Durrães e Palme com 6 salas ocupadas por 

crianças de turmas do 1º ao 4º ano de escolaridade. Os estabelecimentos de 1º ciclo apresentam dimensões distintas 

e taxas de ocupação diversificadas. Em todas as escolas as turmas são mistas. 

 

1.3.2.2. Escola Básica Integrada 

A Escola Básica Integrada de Fragoso dispõe de três ciclos: 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. As atividades letivas 

decorrem de 2ª a 6ª feira, entre as 8h30 e as 18h00. A escola tem refeitório, Biblioteca Escolar, campo de jogos e 

pavilhão gimnodesportivo. 

No caso do primeiro ciclo, há 3 turmas de apenas um ano de escolaridade e 2 turmas mistas. 
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1.4. A Comunidade Educativa 

1.4.1. Alunos   

Em 2020/2021, o Agrupamento regista um total de 546 alunos, distribuídos desde o pré-escolar ao 9º ano. 

Evolução da população escolar 

 Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Total 

2017/2018 103 219 106 171 599 

2018/2019 103 191 110 170 574 

2019/2020 119 169 117 165 570 

2020/2021 121 153 108 164 546 

  

Quadro resumo do número de alunos do AVEF 

Ano 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 

Alunos 

Pré-escolar 113 101 119 121 

Total Pré-escolar 113 101 119 121 

1º ano 47 35 34 33 

2º ano 60 45 41 35 

3º ano 68 52 54 40 

4º ano 53 59 50 45 

Total 1º Ciclo 228 191 169 153 

5º ano 51 56 60 46 

6º ano 61 55 57 62 

Total 2º Ciclo 112 111 117 108 

7º ano 66 54 52 59 

8º ano 50 64 55 49 

9º ano 59 54 58 56 

Total 3º Ciclo 175 172 165 164 

Total Alunos 628 575 570 546 

Total Turmas 36 33 32 33 
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Relativamente à Ação Social Escolar, cerca de 301 alunos beneficiam de auxílios económicos. 

Escalões 
2017 / 2018 2018 / 2019 

A B C Total A B C Total 

Pré-Escolar 13 10 0 23 12 88 0 100 

1º Ciclo 47 78 0 125 36 61 12 109 

2º Ciclo 18 36 9 63 29 31 12 72 

3º Ciclo 28 49 14 91 31 59 15 105 

Total 106 173 23 302 108 239 39 386 

  

Escalões 
2019 / 2020 2020 / 2021 

A B C Total A B C Total 

Pré-Escolar 12 109 0 121 13 108a) 0 121 

1º Ciclo 26 52 0 78 26 34 0 60 

2º Ciclo 27 39 0 66 23 27 5 55 

3º Ciclo 15 53 0 68 32 33 0 65 

Total 80 253 0 333 94 202 5 301 

a) Ressalva para o facto de que o Município considera os alunos com o 2º, 3º, 4º ou 5º escalão do abono de família 

atribuído pela Segurança Social, como escalão B para efeitos de refeição 

  

 Em 2020/2021, os alunos encontram-se distribuídos por um total de 33 turmas. 

Pré-escolar 
3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 

131 
25 43 62 1 

1º Ciclo 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

152 
33 35 40 45 

2º Ciclo 
5º ano 6º ano   

108 
46 62   

3º Ciclo 
7º ano 8º ano 9º ano  

164 
59 49 56  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Agrupamento de Escolas de Fragoso | Projeto Educativo                                                                                                        10 

 

No que respeita aos alunos com necessidades específicas de aprendizagem, existem 27 alunos com Relatórios Técnico-

pedagógicos ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, sendo que 4 destes têm Programa Educativo 

Individual (PEI). Ao longo dos últimos 4 anos, os alunos com necessidades de aprendizagem distribuíram-se da seguinte 

forma: 

% ALUNOS A BENEFICIAREM DE MEDIDAS DO PRÉ-ESCOLAR AO 3º CICLO 

MEDIDAS 

 nº alunos Universais Seletivas Adicionais 

2017/2018 599 - 

3,01% 

18 alunos 

(ACI, APP, APA) 

0.83% (CEI) 

5 alunos 

2018/2019 571 
25,22% 

144 alunos 

3,33% 

19 alunos 

O,70% 

4 alunos 

2019/2020 571 
28,55% 

163 alunos 

3,85% 

22 alunos 

0,52% 

3 alunos 

2020/2021 546 
26,92% 

147 alunos 

4,21% 

23 alunos 

0,73% 

4 alunos 

 

Os 4 alunos com medidas adicionais, por seu turno, beneficiam de vários projetos – transição para a vida ativa, 

hortofloricultura 4 alunos que concorrem simultaneamente para o desenvolvimento de competências e para o 

processo emancipatório destes alunos. 

 

1.4.2. Pessoal Docente 

Desempenham funções no Agrupamento 95 docentes, dos quais 85,26% pertencem aos Quadros do Ministério de 

Educação e 14,74% são contratados, o que denota a estabilidade do corpo docente, na grande maioria com mais de 

20 anos de serviço. Os docentes encontram-se distribuídos da seguinte forma: 

Nível de Ensino Nº de docentes 

Pré-escolar 10 

1º ciclo 18 

2º e 3º ciclos 67 

 

1.4.3. Pessoal Não Docente 

No que diz respeito ao Pessoal não docente é constituído por Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais.  

 

1.4.3.1. Assistentes Técnicos 

Desta categoria fazem parte 3 assistentes técnicos e uma Coordenadora Técnica.  

 

1.4.3.2. Assistentes Operacionais 

Desta categoria fazem parte 27 assistentes operacionais, exercendo um deles a função de Coordenador Operacional.  

Encontram-se distribuídos de acordo com a dimensão e tipologia das escolas.  

 

1.4.3.3. Outros Técnicos 

O agrupamento beneficia ainda de 2 psicólogas escolares e de 1 educadora social a tempo parcial.   
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1.4.4. Pais e Encarregados de Educação 

De acordo com os sinópticos disponibilizados pela Misi, os Pais e Encarregados de Educação são predominantemente 

trabalhadores por conta de outrem, sendo o nível académico predominante, o ensino básico. Os Pais e Encarregados 

de Educação do Agrupamento são representados por duas Associações de Pais e Encarregados de Educação: EB1 de 

Aldreu e Jardim de Fragoso. 

 

1.4.5. Parceiros Comunitários 

O Agrupamento favorece a interação com diferentes organismos e instituições, com a finalidade de: 

a) Promover a sua abertura ao meio exterior; 

b) Cooperar no desenvolvimento de projetos, no âmbito da formação de pessoal docente, não docente e discente; 

c) Favorecer a Educação para a Saúde; 

d) Responder, do ponto de vista educativo-informativo, às necessidades da comunidade educativa e local; 

e) Promover a participação e o desenvolvimento do espírito cívico. 

f) Desenvolver experiências de participação e de intervenção na comunidade. 

Desta forma e consciente da qualidade do trabalho desenvolvido em parceria com os diversos parceiros comunitários. 

Para coadjuvar o agrupamento na consecução da sua missão, estabeleceram-se parcerias que se pretende dar 

continuidade: 

o Câmara Municipal de Barcelos; 

o Junta de Freguesia de Fragoso; 

o Junta de Freguesia de Palme; 

o Junta de Freguesia de Aldreu; 

o Junta de Freguesia de Durrães/Tregosa; 

o Junta de Freguesia de Balugães; 

o Associação de Pais do Jardim de Infância de Fragoso; 

o Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI / EB1 de Aldreu; 

o Centro de Saúde de Fragoso; 

o Centro Social e Paroquial de Fragoso; 

o Centro Social de Durrães; 

o Centro de Assistência Social de Balugães; 

o Centro Social e Paroquial de Tregosa; 

o Associação dos Bombeiros Voluntários de Fragoso; 

o Guarda Nacional Republicana de Barcelos; 

o Cruz Vermelha de Aldreu; 

o Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas - APACI; 

o Associação de Pais e Amigos das Crianças – APAC; 

o Empresas locais/ Associações locais; 

o Biblioteca Municipal e Rede de Bibliotecas Escolares. 

A disponibilidade é total para desenvolver outras parcerias que se julguem oportunas e benéficas para esta instituição 

de ensino. 

As escolas do Agrupamento continuarão como edifícios disponíveis ao serviço da população para fins culturais ou 

desportivos, associativos e/ou lúdicos.  
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1.5. Resultados escolares  

1.5.1. Avaliação interna 

Taxa de Transição no Quadriénio 

Manter ou elevar a taxa de transição global de sucesso escolar a 90%. 

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º ciclo AVEF 

2017/2018 95,89% 100% 89,59% 94,11% 

2018/2019 98,94% 99,09% 94,15% 97,96% 

2019/2020 94,41% 100% 100% 99,78% 

2020/2021 100,00% 100% 99,39% 99,76% 

Média* 98,28% 99,70% 94,38% 97,28% 

*Para o cálculo da média o ano letivo 2019/2020 não foi tido em conta, em virtude da situação pandémica. 

 

Sucesso Pleno no Quadriénio (alunos sem níveis inferiores a 3 ou insuficiente) 

Manter a meta superior a 60% de sucesso pleno. 

 1.º ciclo 2º ciclo 3º ciclo AVEF 

2017/2018 95,71% 72,64% 54,07% 74,71% 

2018/2019 94,73% 79,09% 59,65% 79,74% 

2019/2020 92,85% 92,37% 76,36% 86,50% 

2020/2021 93,46% 87,04% 63,41% 80,24% 

Média* 94,63% 79,59% 59,04% 78,23% 

*Para o cálculo da média o ano letivo 2019/2020 não foi tido em conta, em virtude da situação pandémica. 

 

1.5.2. Avaliação externa 

Taxa de Sucesso 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2021 

Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola 

PORT 87% 92,46% 77% 80,39% --- --- --- --- 

MAT 48% 45% 60% 67,31% --- --- --- --- 

*Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, em virtude da situação pandémica, não se realizou avaliação externa. 

 

Média  
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2021 

Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola 

PORT 66% 66,51% 60% 61,14% --- --- --- --- 

MAT 47% 46,43% 55% 58,12% --- --- --- --- 

*Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, em virtude da situação pandémica, não se realizou avaliação externa. 
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Resultados das provas de aferição dos 2º, 5º e 8º anos  

% de “Conseguiu” e “Conseguiu, mas” 2017/2018 2018/2019 

Nacional Escola Nacional Escola 

2º ANO EXP. ARTÍSTICAS 96% 75% 94% 96% 

EXP. FISICO-MOTORAS 95% 71% 95% 87% 

PORTUGUÊS 68% 32% 61% 77% 

MATEMÁTICA 73% 64% 71% 62% 

ESTUDO DO MEIO 72% 52% 64% 47% 

5º ANO ED. VISUAL E TECNOLÓGICA 93% 100% - - 

ED. MUSICAL 78% 78% - - 

PORTUGUÊS 57% 53% - - 

MATEMÁTICA - - 9% 4% 

ED. FÍSICA - - 78% 58% 

CIÊNCIAS NATURAIS - - 42% 38% 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA   55% 60% 

8º ANO MATEMÁTICA 31% 41% - - 

ED. FÍSICA 57% 7% - - 

ED. VISUAL 72% 98% - - 

HISTÓRIA - - 20% 15% 

GEOGRAFIA - - 28% 35% 

PORTUGUÊS   60% 47% 

  

1.6. Projetos e Clubes  

 

Atividades planificadas 

Projetos Clubes 

Alunos 

inscritos 

em clubes 
No âmbito curricular 

No âmbito de 

enriquecimento curricular 

(projetos e visitas de 

estudo) 

2017/2018 55 50 17 10 277 

2018/2019 56 50 10 7 280 

2019/2020 56 79 34 10 282 

2020/2021    7 54 a) 

a) O ano letivo 2020/2021 com a implementação de regras e horários desfasados não permitiu a inscrição de muitos 

alunos nem o funcionamento de alguns clubes. 
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1.7. Planos 

1.7.1. Plano da Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola  

(PADDE) 

Pretende desenvolver nos alunos competências e saberes orientados para a resolução dos desafios do Século XXI 

assentes no desenvolvimento e na prática dos valores: responsabilidade e integridade, excelência e exigência, 

curiosidade, reflexão e inovação, cidadania e participação e liberdade.” in Projeto Educativo AVEF. 

O PADDE assume-se como um contributo para a concretização do lema do Projeto Educativo do AVEF - “Conhecer, 

incluir e intervir”. Encontramo-nos num mundo em constante transformação e perante alunos que são “nativos 

digitais”, sendo o desenvolvimento da literacia digital imprescindível para a inclusão, construção do conhecimento e 

aprendizagem ao longo da vida. Interessa preparar os alunos para os desafios globais que enfrentarão enquanto 

cidadãos participativos numa sociedade que se pretende livre, informada, proativa, inovadora, solidária e 

democrática.  

As tecnologias digitais podem, indubitavelmente, contribuir para a promoção dos valores e desenvolvimento das áreas 

de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Quando usadas de forma planeada, eficiente 

e eficaz, tendo em vista aquilo que acrescentam à qualidade das aprendizagens, estas tecnologia proporcionam 

experiências inclusivas, inovadoras e equitativas, facilitando um ensino mais personalizado, flexível, criativo, 

colaborativo e centrado no aluno.  

Desta forma, o PADDE pretende delinear ações integradoras do digital nas rotinas e nas várias dimensões da 

organização educativa, mobilizando o contributo de toda a comunidade educativa para a qualidade do processo de 

ensino, aprendizagem e avaliação. 

 

1.7.2. Planeamento da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens  

Este planeamento tem como objetivo a promoção de um ensino de qualidade para todos e o combate ao insucesso 

escolar, numa perspetiva de valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade da 

nossa Escola. 

Para este efeito, pretende-se reforçar o papel da Escola e de toda a Comunidade Educativa de modo a criar sinergias 

para potenciar a eficácia das medidas a implementar e comprometer e coresponsabilizar todos os atores sociais 

envolvidos. 

A reflexão conjunta sobre as práticas pedagógicas capacitará a Escola para o desenvolvimento de estratégias 

inovadoras e indutoras de mudança, com reflexos positivos na aprendizagem e no sucesso dos alunos. 

A mudança gera resistências. As mudanças fazem-se com as pessoas e não contra as pessoas. É necessário envolvê-

las e motivá-las, mobilizando-as para “causas” e “objetivos”, tendo em vista a promoção de uma cultura de escola 

assente no trabalho colaborativo. 

 

1.7.3. Estratégia de Educação Para a Cidadania de Escola (EECE) 

O mundo em que vivemos está repleto de problemas sociais dos quais emergem radicalismos e extremismos de vária 

ordem, desigualdades no acesso a direitos humanos fundamentais, indiferença perante os problemas dos outros, 

problemas ambientais derivados de alterações climáticas aos quais não é alheia a ação humana; não será necessário 

continuar a elencar a extensa lista de problemas para se perceber quais os desafios que se colocam às escolas no 

desenvolvimento de uma cidadania responsável. À escola, a par do desenvolvimento de aprendizagens e 

competências na área dos conhecimentos, compete também, em conjunto com a família, o desenvolvimento de 

competências no domínio da atitude cívica, do relacionamento social, pessoal e intercultural, formando desta forma, 

adultos responsáveis, intervenientes na sociedade, que conheçam e exerçam os seus direi- tos e deveres com base no 

respeito pelos outros e com espírito democrático, pluralista e crítico. 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) pretende ide- alizar e pôr em prática uma estratégia para 

a educação da cidadania a implementar nas escolas, no quadro do sistema educativo, da autonomia das escolas e dos 
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documentos curriculares em vigor. Encontra-se também em conformidade com o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória que aponta para uma escola orientada para a aprendizagem dos alunos e visa a qualificação 

dos mesmos e a cidadania responsável. 

 

1.7.4. Plano Nacional de Promoção do sucesso Escolar (PNPSE) 

 

Uma Escola para a Comunidade  

A medida “Uma Escola para a Comunidade” enquadra-se nas categorias de envolvimento familiar e envolvimento 

comunitário. O problema que se pretende superar prende-se com a pouca participação da comunidade na vida da 

escola e vice-versa. Verifica-se, diacronicamente, que a escola é vista sobretudo como um local onde se deixam os 

filhos, que por sua vez devem aprender determinadas matérias e que no final de cada ano letivo são avaliados, 

transitando ou não de ano. Ora entendemos que a escola deve ocupar todo um espaço e desempenhar uma função 

que vai muito para além da mera transmissão de conhecimentos. A escola deve ocupar um lugar de promoção cultural 

e científica, criando dinâmicas de presença e influência na comunidade. Deve igualmente apresentar-se como uma 

escola aberta, inclusiva e capaz de dar respostas claras e eficientes aos problemas que a comunidade lhe coloca. 

Através dos inquéritos de autoavaliação desenvolvidos pela escola e aplicados aos encarregados de educação, verifica-

se que há um evidente desconhecimento de atividades desenvolvidas pela escola e de muitos aspetos do 

funcionamento da própria escola. Simultaneamente, são muitos os encarregados de educação que manifestam o 

desejo de participar mais ativamente na vida da escola, bem como a vontade de que a escola promova atividades de 

formação/orientação para encarregados de educação e atividades que envolvam as famílias e os alunos. 

 

Vive Melhor/Aprende Mais  

Existe na escola um número importante de alunos (cerca de trinta) com alguns problemas disciplinares, com reduzida 

motivação para o estudo, com dificuldades de organização do próprio estudo, com reduzidas expetativas 

socioprofissionais e com alguns problemas de integração na comunidade educativa. Estes problemas são ainda 

agravados pelo facto de estes alunos serem provenientes de famílias pouco estruturadas, com pouca capacidade para 

acompanharem o desenvolvimento emocional e o percurso escolar dos seus educandos, apresentando uma 

desvalorização quase total da importância do papel social e educativo da escola. 

 

1.8. O reconhecimento  

O Agrupamento tem ganho prémios nacionais com projetos de literacia da leitura e cidadania ativa. 

Como exemplos concretos, destacam-se os seguintes: 

o Projeto “Planeta Saudável” 

o Concurso Nacional de Leitura; 

o Semana Concelhia de Leitura; 

o Pequenos Grandes Poetas; 

o Jovens Promotores de Saúde; 

o Concurso de Vídeo “Uso Sustentável da Água; 

o Projeto em parceria com a OIKOS” Tráfico de seres humanos e  Exploração laboral”; 

o Projeto de Apoio à Promoção e educação para a Saúde; 

o Projeto SupertMatik cálculo mental 

o Quiz Matemática;  

o eTwinning 
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1.9. Apoio ao Processo de Ensino e de Aprendizagem 

 

1.9.1. Equipa Multidisciplinar Apoio à Educação Inclusiva  

O conceito de escola inclusiva subjacente à Declaração de Salamanca “consiste em todos os alunos aprenderem juntos, 

sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem 

reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos adequados, de uma 

boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as respetivas 

comunidades.” (Declaração de Salamanca, 1994, ponto7, pág 11) 

Com a publicação dos DL nº 54 e n.º 55 de 6 de julho de 2018 assiste-se a uma mudança de paradigma na educação, 

promovendo-se uma efetiva educação Inclusiva, isto é, a inclusão não é só ter os alunos na escola, mas sim, o que a 

escola faz, como se organiza para que as diferenças não se acentuem. 

A inclusão tem de garantir o acesso, a presença, as condições para a participação efetiva e o progresso/sucesso de 

Todos. 

É neste contexto de escola inclusiva (promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos) que se definem 

como linhas de atuação um contínuo de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão capazes de responder à 

diversidade das necessidades de todos e de cada um dos alunos. 

Assim, a EMAEI destina-se a todos os alunos que necessitem de uma resposta educativa diferenciada, constituindo-se 

como um dos recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão, que assegura a existência de 

condições que facilitem e promovam a plena inclusão escolar dos alunos, em articulação com outras estruturas de 

orientação educativa. 

 

1.9.2. Centro de Apoio à aprendizagem  

O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, 

dos saberes e competências existentes no Agrupamento. 

O CAA do Agrupamento agrega diversos espaços escolares, de acordo com as necessidades dos alunos, em função do 

tipo de trabalho a desenvolver podendo ocorrer em pequenos grupos ou individualmente. Funciona em vários locais, 

distribuídos pelos espaços adequados a cada tipo de ação ou atividade a realizar em cada escola, nomeadamente, 

salas de aula, salas de estudo, salas para apoio mais individualizado ou em grupo, Biblioteca Escolar, gabinetes do SPO, 

Clubes, PES, Núcleo de apoio ao Aluno e à Comunidade Educativa (NAAC); oficinas, estufa, entre outros. 

Compete ao Diretor otimizar a gestão dos recursos materiais e físicos, rentabilizando os recursos humanos existentes 

no Agrupamento, e de acordo com as necessidades, promover o sucesso escolar de todos os alunos. 

 

1.9.3. Coadjuvação Ativa  

A coadjuvação em sala de aula é uma das medidas de apoio ao sucesso educativo utilizada no agrupamento. Ao longo 

do quadriénio anterior foram usadas, para implementação desta medida, horas do crédito horário, horas resultantes 

de insuficiência de tempos letivos e tempos letivos de professores colocados no agrupamento em mobilidade por 

doença, foram utilizadas para esta medida. 

  

 
Ano letivo 

2017/2018 

Ano letivo 

2018/2019 

Ano letivo 

2019/2020 

Ano letivo 

2020/2021 

Nº de tempos letivos atribuídos 

em Coadjuvação 
54 42 99 173 
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1.9.4. Salas de Estudo 

Nos horários das turmas do 2º e 3º ciclos há três tempos letivos destinados à sala de estudo de Matemática (SEM), 

sala de estudo de Português (SEP) e sala de estudo de Inglês (SEI).  

De frequência obrigatória, as salas de estudo têm como finalidade reforçar o apoio aos alunos com mais dificuldades 

e expandir os conhecimentos dos alunos com melhor desempenho.  

 

1.9.5.  Desdobramento 

 Esta medida tem como objetivos a promoção de um trabalho mais individualizado e experimental e no caso das 

disciplinas de Português e Inglês ocorre com o principal propósito de desenvolver a oralidade. 

Nas disciplinas de Físico-química e Ciências Naturais o desdobramento de turma verifica-se de acordo com o quadro 

legal (em turmas com 20 ou mais alunos). 

Nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento/ Informática e Português / Inglês o desdobramento verifica-se em 

todas as turmas do 2º e 3º ciclos. 

 

1.9.6.  Estudo Orientado 

É uma medida destinada a alunos com medidas seletivas, tendo como objetivo orientar os alunos no sentido de 

desenvolver hábitos e métodos de estudo e organização. 

 

1.9.7. Apoio ao Estudo 

Esta medida que faz parte do currículo do 2º ciclo, com a componente horária de 90 minutos foi alargado ao 3º ciclo 

com a atribuição de um tempo semanal de 45 minutos. 

 

1.9.8. Oficina de leitura e escrita 

É uma medida destinada a alunos com perturbações específicas de leitura e escrita com um tempo semanal de 45 

minutos. 

 

1.9.9. Tutoria  

O Programa de Tutoria destina-se a alunos que evidenciem elevado risco de insucesso e abandono escolar, insuficiente 

acompanhamento familiar ou problemas comportamentais, sendo encaminhados para este tipo de programa por 

proposta dos respetivos conselhos de turma. A tutoria é desempenhada por professores profissionalizados com 

experiência e perfil adequados, sendo designados pelo Diretor de Escola. 

 

1.9.10. Biblioteca Escolar 

Biblioteca Escolar (BE) desenvolve a sua ação em articulação não só com a escola onde está inserida, com os 

Departamentos Curriculares, Diretores de Turma, docentes das áreas curriculares e não disciplinares e 

professores/educadores em geral, como também com as várias unidades educativas, com a Biblioteca Municipal e 

com a Rede de bibliotecas escolares de Barcelos. Para além de ter plano de atividades próprio, que respeita os 

domínios de aplicação requeridos pela RBE, elabora, com os outros parceiros, um plano de atividades da Rede de 

Bibliotecas de Barcelos. As atividades da Biblioteca centram-se, essencialmente, na formação para as literacias da 

informação e dos media, no apoio ao estudo e na promoção da leitura, através de iniciativas diversas (concursos, 

encontros com escritores, sessões de leitura, oficinas de escrita, divulgação de livros, estabelecimento de parcerias, 

etc.). Constituindo uma base natural para o acesso ao mundo da informação e ensino das literacias, estimulam a 

investigação, a criatividade, a originalidade, a liberdade intelectual e o uso ético e responsável da informação e dos 

media. É também um espaço formativo, de acolhimento, leitura e informação, centros de aprendizagem, de apoio ao 

currículo e de construção de conhecimento onde, através da colaboração entre a equipa da BE e os docentes, se 
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concretiza o ensino integrado dos saberes disciplinares e das competências transversais, indispensáveis ao 

desenvolvimento das aprendizagens essenciais e das literacias.  

Ano 

Número de 

iniciativas / 

atividades de 

promoção da 

utilização da BE 

Número de 

requisições de 

materiais para 

aplicar em contexto 

de aula 

Número de 

requisições para 

leitura domiciliária 

Número de 

requisições de 

computadores para 

realização de 

trabalhos 

2017/2018 28 1330 1609 2467 

2018/2019 28 1863 1026 3640 

2019/2020 26 826 912 2040 a) 

     

a) Ano de suspensão das atividades presenciais a partir de meados de março 

Como pontos fortes do trabalho executado realça-se o trabalho colaborativo sistemático com todos os departamentos 

e a articulação com as áreas disciplinares no âmbito do PAA., assim como a articulação com a biblioteca municipal e a 

rede de bibliotecas escolares. 

 

1.9.11. Serviços Especializados de Educação Especial (SEEE)  

Os SEEE são constituídos pelo grupo de educação especial (EE) e o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), tendo 

como principal objetivo a criação de condições que assegurem a plena inclusão escolar de todos os alunos, articulando 

a sua atividade com as outras estruturas de orientação educativa. 

 

1.9.11.1. Educação Especial  

A Educação Especial é um serviço especializado do agrupamento que, em articulação, com outras estruturas da escola 

e da comunidade, garante a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade 

emocional, bem como a promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos 

ou para uma adequada preparação para a vida profissional, de todos os alunos e em particular dos jovens com 

necessidades educativas. Para que este objetivo se concretize é imprescindível criar um ambiente de trabalho 

colaborativo, de partilha, de aprendizagens e de afetos que envolva toda a comunidade educativa.  

 

1.9.11.2. Serviço de Orientação e Psicologia (SPO)  

O Serviço de Psicologia e Orientação é uma unidade especializada de apoio ao processo ensino aprendizagem, cuja 

função é a de possibilitar a adequação das respostas psicoeducativas às necessidades dos alunos e promover o seu 

desenvolvimento pessoal, social e vocacional. No âmbito das suas atribuições, assegura o acompanhamento dos(as) 

alunos(as) individualmente ou em grupo, ao longo do seu percurso educativo. Tem ainda como domínio de 

intervenção o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações dos intervenientes da comunidade educativa. 

Desenvolve atividades e/ou projetos de forma integrada, em estreita colaboração com a Educação Especial, com os 

Serviços de Ação Social Escolar, com os serviços de Saúde Escolar, bem como com diferentes estruturas de orientação 

educativa. 

 

1.9.12. Núcleo de Apoio ao Aluno e à Comunidade Educativa (NAAC) 

Esta estrutura de apoio aos alunos e à comunidade educativa tem como objetivo final a promoção da cidadania e a 

prevenção da indisciplina/violência em meio escolar. As funções que lhe estão atribuídas referem-se:  

 à sensibilização da comunidade para a sinalização atempada de alunos em perigo ou em situações de risco;  

 à disponibilização guiões de participação/sinalização, de forma a facilitar e formalizar as ocorrências;  

 à recolha das participações preenchidas e ao seu seguimento, ou seja, analisar o seu conteúdo e convocar todos os 

intervenientes, estabelecendo e/ou codefinindo medidas psicoeducativas e/ou corretivas; 



  
Agrupamento de Escolas de Fragoso | Projeto Educativo                                                                                                        19 

 

 à elaboração de projetos de intervenção junto dos professores, famílias, crianças e jovens, nos casos de absentismo, 

risco de abandono escolar, insucesso, comportamentos disruptivos, agressividade e violência, difícil integração na 

comunidade, entre outros;  

 à promoção e acompanhamento no desenvolvimento dos projetos elaborados;  

 ao envio para a CPCJ da sinalização de crianças e jovens em perigo, cuja intervenção ultrapasse as competências do 

NAAC. 

 

1.10. Educação Pré – Escolar – Atividades de Animação Socioeducativa e de Apoio à Família  

A Atividade de Animação e Apoio à Família (AAAF) visa dar uma resposta lúdica às necessidades das famílias. 

Esta atividade inclui todos os tempos que estão para além das vinte e cinco horas letivas, assegura o acompanhamento 

das crianças antes e/ou depois do período diário da componente letiva, no período da manhã e da tarde, e durante 

os períodos de interrupção letiva.  

É da competência dos Educadores responsáveis pelos grupos, a supervisão pedagógica e o acompanhamento da 

execução das Atividades de Animação e de Apoio à Família nomeadamente a nível da programação das atividades, do 

acompanhamento e avaliação das mesmas.  

Todos os jardins-de-infância usufruem destas atividades e o horário varia de acordo com as necessidades dos 

Encarregados de Educação. 

As entidades promotoras destas atividades são: a Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo de Aldreu; o Centro de Assistência 

Social de Balugães; o Centro Social de Durrães; o Centro Social de Fragoso; a Associação de Pais do JI de Fragoso e a 

Junta de Freguesia de Palme. 

 

1.11. 1ºCiclo – Atividades de Enriquecimento Curricular / Componente de Apoio à Família.  

As atividades enriquecimento curricular e a componente de apoio à família no 1.º ciclo do ensino básico constituem 

uma resposta às necessidades das crianças e das famílias, visando o acompanhamento diário das crianças antes e/ou 

depois das atividades escolares e nos períodos de interrupção letiva. A valência de apoio à família é desenvolvida no 

agrupamento pelos Centros Sociais e associações de pais. No que se refere às atividades de enriquecimento curricular 

são planificadas pelo AE, competindo aos docentes assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da 

execução das atividades desta resposta social. 

Estas atividades têm caráter lúdico e desenvolvem-se em horário pós-letivo, podendo haver a flexibilização de um ou 

dois tempos semanais no horário letivo. 

 

1.12. Oferta Complementar 

1.12.1. Inglês 

A disciplina de Inglês é dada no âmbito da Oferta Complementar da Escola e de frequência obrigatória por parte dos 

alunos dos 1º e 2º anos.  

 

1.12.2. TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação  

A disciplina de TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação é dada no âmbito da Oferta Complementar da Escola 

e de frequência obrigatória por parte dos alunos dos 3º e 4º anos.  

 

1.12.3. Espaço Fórum 

O espaço fórum é dado no âmbito da Oferta Complementar da Escola e de frequência obrigatória por parte dos alunos 

dos 5º, 6º, 7º, 8º e 9ºanos. 
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2. Diagnóstico  

O diagnóstico estratégico do agrupamento foi feito a partir da análise de diversos documentos e da auscultação de 

diversos intervenientes na vida do agrupamento, nomeadamente encarregados de educação e alunos.   

De entre os documentos analisados, destacam-se os relatórios de autoavaliação, as atas dos conselhos de turma e 

conselho pedagógico. Recorreu-se à análise SWOT (ponto 2.1), de forma a identificar os principais pontos fortes 

(Strengths), pontos fracos (Weaknesses), no que respeita ao ambiente interno e as principais oportunidades 

(Opportunities) e ameaças (Threats), em termos do ambiente externo.  No ponto 2.2.  apresentam-se as áreas de 

melhoria, traduzindo as propostas apresentadas pelos Departamentos Curriculares.  

 

2.1. Análise SWOT 

2.1.1. Ambiente Interno 

 

Pontos fortes Pontos fracos 

 - Sentimento de segurança e felicidade da maioria dos 

alunos 

- Taxas elevadas de sucesso escolar 

- Quadro de pessoal docente estável conhecedor do 

contexto socioeducativo e do meio, aberto a novos 

desafios, projetos e experiências 

- Empenho e motivação da maioria da comunidade 

escolar 

 -Pessoal não docente disponível para cooperar 

- Proximidade e bom relacionamento entre os diversos 

elementos da comunidade educativa 

-  Os valores morais e sociais da maioria dos alunos 

- Dinamismo na conceção, organização e 

implementação de projetos e atividades variadas, em 

articulação com as diversas estruturas educativas, que 

compõem um Plano de Atividades rico e variado, com 

grande cariz social 

- Papel transversal da BE ao nível da criação e 

promoção da competência leitora e hábitos de leitura, 

do apoio ao desenvolvimento do currículo e da 

formação para as diversas literacias; 

-  Rentabilização dos recursos tecnológicos existentes 

- Diversidade de medidas de promoção do sucesso 

escolar  

- Oferta complementar de inglês nos 1º e 2º anos do 1º 

ciclo e de Informática nos 3º e 4º anos.  

- Qualidade e a eficácia internas acompanham as 

médias nacionais e da região para alunos com o 

mesmo perfil sócio económico estando em algumas 

áreas acima dos resultados nacionais.  

_ A perceção existente na comunidade de que os 

recursos humanos, financeiros e materiais foram 

utilizados de forma adequada e criteriosa  

- Reduzido envolvimento de algumas famílias e 

encarregados de educação nas atividades 

 - Eficácia menor da comunicação e informação 

- Falta de exploração, junto dos alunos, dos objetivos 

de algumas atividades  

 - Alguns alunos não se sentem respeitados pelos seus 

pares (percentagem reduzida) 

- Falta de práticas consistentes de monitorização de 

atividades e medidas 

- Inexistência do manual de procedimentos 

relativamente a algumas medidas de promoção de 

aprendizagem (ex: estudo orientado) 

- Falta de documento orientador das práticas de 

supervisão pedagógica 
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- Sentimento de pertença por parte da comunidade 

educativa 

- O clima de tranquilidade que de um modo geral se 

vive no quotidiano das escolas do 

agrupamento 

-  Diversidade de parcerias 

- Coadjuvação ativa entre ciclos.  

- Trabalho colaborativo entre docentes   

 

2.1.2. Ambiente externo 

Oportunidades Constrangimentos 

-Flexibilidade Curricular 

- Muitos projetos promovidos por entidades 

exteriores à Escola no âmbito da saúde, da 

ecologia e preservação do meio ambiente, 

entre outros) que poderão articular-se com 

o trabalho desenvolvido no Agrupamento 

- Os projetos no âmbito da 

Internacionalização devem ser tomados em 

consideração como é o caso do eTwining e 

Erasmus  

-  Plano Escola+ 21 – 23  

- Plano de transição digital  

- Plano de promoção do sucesso escolar e Plano de 

Desenvolvimento Pessoal e Comunitário 

- Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola 

- Plano Estratégico Municipal para a Educação e Cultura  

- Estabelecimento de novas Parcerias 

- Centro de formação 

- Rede de transportes  

- Falta de pessoal não docente 

- Colocação de pessoal não docente (do Instituto de 

Emprego e Formação 

profissional) sem perfil nem formação 

adequada 

- Salas de aula e biblioteca com recursos tecnológicos 

obsoletos 

- Inatividade da Associação de Pais do Agrupamento 

- Características socioeconómicas e socioculturais do 

meio envolvente 

- Desestruturação de algumas famílias 

- Desvalorização da Escola por alguns elementos da 

comunidade e encarregados de educação  

- Dificuldades na colocação de docentes/ técnicos para 

dinamização de atividades de enriquecimento 

curricular (AEC) 

- O património escolar degradado pelo uso normal das 

instalações ou mesmo pela deficiente construção 
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2.2. Áreas de Melhoria 

 

Áreas de Melhoria 

Processo de ensino e de aprendizagem: 

- Aprofundar práticas de avaliação formativa numa perspetiva de “avaliar para aprender” 

- Otimizar as reuniões de articulação / trabalho colaborativo entre docentes 

- Melhorar/aprofundar as práticas de articulação vertical entre ciclos 

 - Definição das linhas de ação orientadoras das medidas de promoção sucesso educativo 

- Explicitar, aos alunos, os objetivos das atividades 

- Desenvolver procedimentos de supervisão pedagógica consistentes e eficazes 

- Promover práticas sistemáticas de monitorização 

- Formação na área da monitorização e supervisão pedagógica. 

 

 Recursos: 

- Melhorar o equipamento tenológicos e internet 

 

Envolvimento da comunidade escolar: 

- Promover maior envolvimento de toda a comunidade na elaboração dos documentos estruturantes do 

agrupamento.   

- Dinamizar a página Web e divulgar, com mais insistência, a sua existência e conteúdos 

- Melhorar a eficácia dos circuitos de informação e comunicação 
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Parte II 

Núcleo estratégico do Projeto Educativo 

 

1. Projeto Orientador da Ação  

Este ponto constitui o núcleo central de Projeto Educativo e inclui os princípios orientadores, os valores, a visão, a 

missão, para o Agrupamento e o plano de ação. 

A visão pretende refletir os contributos dos vários atores organizacionais e parceiros acerca 

daquilo que pretendem que o Agrupamento seja num horizonte temporal alargado. 

A missão resulta do enquadramento dado pela constituição da República Portuguesa, pela Lei de Bases dos Sistema 

Educativo e ainda pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, pela Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania e pela Estratégia de Educação Inclusiva.  

Alinhados com a missão e com a visão e a partir do diagnóstico surgem os eixos de ação, num 

total de quatro. Para cada eixo de ação, foram definidos os objetivos centrais e a partir destes os objetivos 

estratégicos, devendo estes constituir os referenciais para a construção do plano anual de atividades. As metas 

respondem aos objetivos centrais e os respetivos indicadores de avaliação e meios de verificação permitir-nos-ão 

medir o grau de consecução dos objetivos centrais.  

 Através da figura abaixo, pretendemos apresentar a matriz do documento.  

 

Matriz do projeto educativo 

 
 

1.1. Princípios orientadores 

A ação do Agrupamento de Escolas de Fragoso visa garantir a todos o direito à educação através de “uma permanente 

ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade” (artigo 1º da LBSE). O regime de autonomia, administração e gestão dos agrupamentos 

de escolas constitui um dos meios para que a escola cumpra a sua missão, regendo-se pela base humanista, pelo 

saber, pela aprendizagem, pela inclusão, pela coerência e flexibilidade, pela adaptabilidade e pela sustentabilidade.  

 



  
Agrupamento de Escolas de Fragoso | Projeto Educativo                                                                                                        24 

 

1.2. Valores 

Pretende-se desenvolver nos alunos competências e saberes orientados para a resolução dos desafios do Século XXI 

assentes no desenvolvimento e na prática dos valores: responsabilidade e integridade, excelência e exigência, 

curiosidade, reflexão e inovação, cidadania e participação e liberdade.  
 

1.3. Missão 

Em conformidade com os princípios orientadores, a missão do Agrupamento de Escolas de Fragoso consiste em 

responder às necessidades do seu território educativo, proporcionando meios que permitam adequar de forma 

positiva a pedagogia a cada aluno, no sentido de assegurar a aprendizagem de todos os alunos e de cada um, 

fomentando a participação dos alunos na construção do seu conhecimento, cooperando e convivendo com respeito 

pela visão humanista da sociedade, bem como contribuir para o desenvolvimento da comunidade onde se insere. É 

ainda missão do agrupamento ainda, desenvolver uma estratégia de gestão assente no profissionalismo e trabalho 

em equipa que reforcem a dimensão humana e que promovam a cultura e identidade profissional, conducente a um 

bom clima relacional no Agrupamento. 

 

1.4. Visão 

Desempenhar, num ambiente de ensino e de aprendizagem inclusivo, um papel ativo e de relevância na comunidade, 

criando um espaço de todos e para todos, promovendo ações de natureza cultural e social, mobilizando parcerias com 

a comunidade, assumindo-se como um Agrupamento de referência. 

 

1.5. Eixos de ação  

Traçada a envolvente contextual do agrupamento e a sua caracterização geral, definida a visão e a missão que o 

norteiam, optou-se por construir um quadro de referência para toda comunidade educativa, operacionalizado em 

quatro eixos de ação. 
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1.5.1. Descrição dos eixos de ação 

Eixo 1 – Liderança e Gestão 

• Reforço da coesão e da identidade do agrupamento  

• Promoção de parcerias promotoras da integração e desenvolvimento dos alunos e da educação para a 

cidadania 

• Participação dos diversos atores organizacionais nos processos de decisão 

• Valorização da participação da comunidade escolar na vida da Escola  

• Otimização dos circuitos de informação e comunicação interna e externa 

• Participação em projetos locais nacionais e internacionais 

• Formação docente, não docente e Encarregados de Educação 

• Contribuir para o desenvolvimento comunitário 

Eixo 2 – Prestação do serviço Educativo 

• Flexibilidade curricular 

• Articulação vertical e horizontal do currículo  

• Promoção de competências digitais 

• Diversidade de medidas de inclusão 

• Promoção da avaliação formativa e de mecanismos de autorregulação na melhoria das aprendizagens 

• Metodologias de ensino adequadas às caraterísticas e necessidades dos alunos 

•  Promoção da autonomia, da colaboração, da criatividade, da responsabilidade individual e social e da 

capacidade de comunicação  

Eixos 

de

Ação 

Liderança 

e 

Gestão

Resultados 
académicos e 

sociais

Autoavaliação 

e 

Melhoria

Prestação 

do

Serviço 
Educativo
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• Valorização da dimensão lúdica no desenvolvimento das atividades de Enriquecimento Curricular/ atividades 

de apoio à família 

• Trabalho colaborativo dos docentes 

• Transversalidade da educação para a cidadania 

• Transversalidade da educação para a saúde e educação ambiental 

Eixo 3 – Resultados académicos e sociais  

• Promoção da qualidade de sucesso  

• Inclusão, equidade e excelência 

• Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

• Valorização dos sucessos dos alunos 

Eixo 4: Autoavaliação e Melhoria 

• Desenvolvimento de uma cultura de monitorização e de autoavaliação, que contribua para a melhoria do 

Agrupamento nas diversas dimensões 

• Promoção de práticas de supervisão pedagógica 

 

1.5.2. Objetivos centrais, objetivos estratégicos, metas e indicadores de avaliação 

Os objetivos centrais (OC) constituem-se como os principais, traduzindo o que se pretende atingir com o projeto.  

Os objetivos estratégicos (OE) traduzem as estratégias a seguir para atingir os objetivos centrais. As metas, alinhadas 

com o objetivo central, concretizam o objetivo, traduzindo o ponto de chegada. 

Os indicadores de avaliação e os meios de verificação servem para verificar a consecução dos objetivos e                             

das metas (M). 

Considerando que se pretende a articulação entre o projeto educativo e o plano anual de atividades, apresentamos 

os objetivos centrais e os objetivos estratégicos codificados, de modo a facilitar a elaboração de referido plano.  



 

 

Eixo 1 – Liderança e gestão 

Objetivo central: E1 OC1 – Reforço da coesão e da identidade do Agrupamento 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E1OC1/OE1- Divulgar o Projeto Educativo, de modo que 

seja assumido por todos. 

E1OC1/OE2– Promover a organização de cerimónias (Dia 

do Agrupamento, dias comemorativos, etc.), prémios 

literários e artísticos e atividades agregadoras que deem 

uma marca identitária ao Agrupamento. 

E1OC1/OE3 - Envolver os alunos e os pais nas atividades do 

plano anual de atividades. 

 

E1 OC1/M1 - Em 2025, 90% da comunidade escolar 

considera que há coesão e identidade do agrupamento. 

E1 OC1/M2 – Até 2022 instituir o Dia do Agrupamento. 

E1 OC1/M3 – Ao longo do quadriénio 2021-2025 aumento 

gradual da envolvência dos alunos na organização das 

atividades. 

E1 OC1/M4 – Ao longo do quadriénio 2021-2025 aumento 

gradual da envolvência dos encarregados de educação nas 

propostas para o Plano Anual de Atividades.  

Grau de satisfação 

Nº de atividades 

Nº de atividades 

 com o envolvimento 

ativo dos alunos 

Nº de atividades 

sugeridas pelos 

encarregados de 

educação 

PAAA 

 

Relatório do PAAA 

 

Questionários 

 

Atas 

 

Objetivo central: E1 OC2 - Articular o plano de atividades do Agrupamento com o plano de ação educativa das autarquias 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E1 OC2/OE1 - Integrar no Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento atividades promovidas pelas autarquias que 

se enquadrem no desenvolvimento do currículo 

de cada ciclo e ano. 

E1 OC2/M1- Aumento progressivo do número de 

atividades promovidas pelas autarquias no Plano Anual de 

Atividades. 

Nº de atividades 

integradas em cada ano 

Nº de atividades 

realizadas em cada ano 

PAAA 

Relatório do PAAA 

Objetivo central: E1 OC3 - Reforçar as parcerias e protocolos com a comunidade 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E1OC3/OE1- Potenciar a relação da escola com a 

comunidade educativa 

E1OC3/M1- Aumentar a concretização de iniciativas com os 

parceiros educativos. 

Número de parcerias 

estabelecidas. 

Relatório do PAAA  

Relatório do PAPES 

Objetivo central: E1 OC4 - Estabelecer parcerias com escolas e outras instituições nacionais/ europeias, no âmbito de programas nacionais/ europeus 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E1 OC4/OE1 - Desenvolver ações com vista ao 

envolvimento do Agrupamento em ações locais, nacionais 

e internacionais  

E1OC4/M01 - Até 2025, o Agrupamento deve participar em 

pelo menos duas ações, por ano, no âmbito de programas 

nacionais e/ou internacionais.  

Nº de ações 

desenvolvidas 

Relatório do PAAA 
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E1OC4/M02 – 25% dos alunos participam em pelo menos 

uma ação por ano. 

Objetivo central: E1OC5 - Participação dos diversos atores organizacionais e lideranças intermédias nos processos de decisão 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E1OC5/OE1 - Promover o papel das lideranças intermédias 

na gestão pedagógica 

E1OC5/OE2 - Promover o compromisso da comunidade 

educativa com o Projeto Educativo 

 

E1OC5/M1- Elaboração de um plano estratégico anual que 

define as principais linhas de ação educativa e que organiza 

o trabalho das estruturas do Agrupamento (referencial de 

princípios orientadores da organização). 

E1OC5/M2 – Participação ativa na discussão pública do 

Projeto Educativo 

E1OC5/M3- Definição de um plano de supervisão 

Plano estratégico 

Reuniões das diferentes 

estruturas 

organizacionais do 

agrupamento 

Plano estratégico 

Atas 

Objetivo central: E1 OC6 - Otimização dos circuitos de informação e comunicação interna e externa 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E1 OC6/ OE1 – Desenvolver com eficácia mecanismos de 

gestão interna e externa da informação/ comunicação. 

E1 OC6/ M1- Criação uma equipa de comunicação 

E1 OC6/ M2- Dinamização de um sistema interno de 

divulgação da informação (criação de um email 

institucional) 

E1 OC6/ M3- Melhorar a página do Agrupamento e a sua 

divulgação 

 Página web 

Grau de satisfação da 

comunidade educativa 

Página web 

Inquéritos 

Objetivo central: E1 OC7 – Formação docente e não docente 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E1 OC7/ OE1 – Capacitar o pessoal docente e não docente 

de formação adequada 

E1 OC7/ OE2 – Promover formação para Encarregados de 

educação 

E1 OC7/ M1 – Integração no Plano de Formação do 

Agrupamento formação especializada em supervisão 

pedagógica e monitorização 

E1 OC7/ M2 – Promoção de formação especializada para o 

pessoal não docente 

Número de formações 

disponibilizadas e 

realizadas 

Plano de Formação 

Grelha de formação 

realizada 
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E1 OC7/ M3 - Integração no Plano de Formação do 

Agrupamento de formação para os Encarregados de 

Educação 

Objetivo central: E1 OC8 - Contribuir para o desenvolvimento comunitário 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E1 OC8/OE1- Potenciar a dinamização de projetos 

transversais que promovam o desenvolvimento da 

comunidade 

E 1 OC8/ OE2 - Colaborar em ações que constituam desafios 

da comunidade. 

E1 OC8/ OE3 - Criar uma cultura de respeito por si, pelos 

outros e pelas regras e normas de convivência e bem-estar. 

 

E1 OC8/M1 – Até 2025, aumentar o número de iniciativas 

que contribuam para o desenvolvimento sociocultural da 

comunidade 

E1 OC8/M2 - Reduzir as situações de indisciplina/violência 

E1 OC8/M3 - Aumentar as atividades cívicas, culturais, 

artísticas e desportivas no PAAA 

O reconhecimento da 

comunidade. 

Nº de atividades e 

iniciativas concretizadas 

com o propósito de 

contribuir para o 

desenvolvimento 

comunitário 

Testemunhos de 

elementos da 

comunidade 

(agradecimentos, etc 

 

Relatório de execução do 

plano anual de atividades 

Eixo 2 – Prestação do Serviço Educativo 

Objetivo central: E2OC1 -   Flexibilidade Curricular com vista à melhoria das aprendizagens  

Objetivos estratégicos (OE) Metas (M) Indicador de avaliação Meio de verificação 

E2 OC1/OE1 -Desenvolver projetos que permitam a 

articulação de saberes 

E2 OC1/OE2 - Potenciar medidas inclusivas de promoção de 

sucesso escolar 

E2 OC1/OE3 - Integrar projetos de desenvolvimento do 

currículo 

E2 OC1/M1 – Concretização de projetos de turma que 

prevejam DACS 

E2 OC1/M2 - Desdobramento em todas as turmas nas áreas 

de Físico-química e Ciências de modo a facilitar o trabalho 

prático 

E2 OC1/M3 - Desdobramento em todas as turmas do 2º e 

3º ciclos para a melhoria de competências de leitura, da 

escrita e da oralidade nas disciplinas de Português e Inglês 

E2 OC1/M4 - Salas de estudo de Inglês, Matemática e 

Português em todas as turmas do 2º e 3º ciclos 

E2 OC1/M5 – Coadjuvação ativa em todas as turmas 

E2 OC1/M6 – Projetos no âmbito da cidadania, educação 

para a saúde e educação ambiental 

Número de turmas 

envolvidas  

Relatórios de execução 

das medidas de 

promoção de sucesso 

escolar 

Taxas de sucesso 

Dados das avaliações dos 

alunos 

Relatório do PAAA 

Relatórios de resultados 

académicos 

Relatórios de 

monitorização 

Questionário 
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Objetivo central: E2 OC2 – Melhorar o desenvolvimento de aprendizagens significativas  

Objetivos estratégicos (OE) Metas (M) Indicador de avaliação Meio de verificação 

E2 OC2/OE1- Planear as atividades de ensino e de 

aprendizagem de acordo as caraterísticas dos alunos e das 

turmas, implementando metodologias centradas no aluno  

E2 OC2/OE2- Planear as atividades de ensino e de 

aprendizagem integrando os contextos reais e/ou locais  

E2 OC2/OE3 – Planear atividades que desenvolvam nos 

alunos competências ao nível da pesquisa, pensamento 

crítico, comunicação, criatividade e colaboração 

E2 OC2/OE4- Utilizar os dados da avaliação externa, em 

particular das provas de aferição no planeamento do 

processo de ensino e de aprendizagem 

E2 OC2/M1 – Desenvolvimento de trabalhos usando a 

metodologia de projeto/ resolução de problemas em 50% 

das disciplinas até 2023 e 75% até 2025. 

E2 OC2/M2 – Realização de visitas de estudo como projetos 

integradores. 

E2 OC2/M3 – Otimização do Centro de Apoio à 

Aprendizagem com os recursos existentes no 

Agrupamento. 

E2 OC2/M4 - Organização do trabalho docente com vista a 

permitir/ otimizar o trabalho colaborativo. 

Apresentação de 

trabalhos à comunidade 

escolar 

Grau de satisfação dos 

intervenientes 

Resultados académicos 

Reuniões de articulação 

 

Atas  

Exposições 

Inquéritos/ 

questionários 

Sumários 

PAAA 

Objetivo central: E2 OC3 – Promover competências digitais 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E2 OC3/OE1- Promover aprendizagens através da utilização 

de novas tecnologias 

E2 OC3/OE2- Privilegiar o uso das novas tecnologias na 

produção de trabalhos  

E2 OC3/OE3- Promover formação docente no âmbito do 

plano para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) 

 

E2 OC3/M1 – Aumento gradual da utilização das 

tecnologias digitais nas atividades desenvolvidas, atingindo 

75% das disciplinas em 2025. 

E2 OC3/M2- Utilização da plataforma Teams como um 

recurso de suporte do ensino e da aprendizagem por mais 

de 70% do corpo docente  

E2 OC3/M3 – Frequência pelo corpo docente de pelo 

menos duas ações de curta duração ou uma de longa 

duração de capacitação digital 

- Nº de atividades com 

recurso às novas 

tecnologias 

- Número de turmas e 

professores que usam a 

plataforma Teams 

- Número de ações 

frequentadas 

Relatório do PAAA 

Inquéritos 

Plataforma Teams 

Relatório da equipa de 

formação 

Atas de áreas 

disciplinares 
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Objetivo central: E2 OC4 – Otimizar as práticas de avaliação e autorregulação no processo de ensino e de aprendizagem  

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E2 OC4/OE1 – Utilizar   instrumentos de avaliação 

diversificados, de acordo com as metodologias e a natureza 

das aprendizagens 

E2 OC4/OE2- Utilizar os dados recolhidos na avaliação dos 

alunos numa perspetiva formativa. 

 

 

 

E2 OC4/M1 – Para efeitos classificativos, todas as 

disciplinas devem utilizar no mínimo: 

- 2 instrumentos de tipologia diversificada, para as 

disciplinas com carga letiva igual ou inferior a 2 tempos 

semanais. 

-  3 instrumentos de tipologia diversificada, para as 

disciplinas com carga letiva superior a dois tempos 

semanais. 

E2 OC4/M2 – Utilização sistemática de práticas de 

autoavaliação e autorregulação. 

E2 OC4/M3 - Em 2025, 80% dos alunos do apresentam 

todos os níveis iguais ou superiores a 3 ou Suficiente. 

Percentagem de 

disciplinas que utilizam 

os números de 

instrumentos sugeridos 

Percentagem de 

disciplinas que utilizam a 

avaliação numa lógica 

Formativa valorizando a 

progressão das 

aprendizagens  

Grau de satisfação  

Resultados académicos 

Inquéritos 

Pautas 

Objetivo central: E2 OC5 – Manter um clima de Escola assente no respeito pelo outro 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E2 OC5/ OE1 – Promover o desenvolvimento pessoal e de 

bem estar da comunidade educativa 

E2 OC5/ OE2 - Promover o conhecimento do regulamento 

interno e do código de conduta do Agrupamento. 

E2 OC5/ M1 - Reduzir as situações de indisciplina tendo 

como ponto de partida o quadriénio anterior 

E2 OC5/M2 – A maioria da comunidade escolar 

considera existir um clima de disciplina nas salas de aula e 

nos espaços escolares 

Nº de situações de 

indisciplina  

Grau de satisfação da 

comunidade educativa 

Relatório do NAAC 

Inquéritos 

 

Objetivo central: E2 OC6 Fomentar a educação para a cidadania, a educação para a saúde e a educação ambiental, assentes na participação social e comunitária ativa e 

responsável  

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E2 OC6/ OE1- Desenvolver projetos e atividades que 

promovam hábitos de vida saudável 

E2 OC6/OE2 – Promover atividades e projetos de respeito 

pelo ambiente 

E2 OC6/M1 – A maioria da comunidade escolar considera 

que os projetos desenvolvidos influenciam positivamente 

um estilo de vida mais saudável 

Grau de satisfação 

 

Número de atividades 

desenvolvidas e turmas 

Inquéritos 

PAAA 

PAPES 
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E2 OC6/OE3- Dinamizar atividades de solidariedade 

 

E2 OC6/M2 - 50% das turmas apresentam projetos no 

âmbito da educação ambiental 

E2 OC6/M3 - Realização, em média, de 4 atividades, por 

ano, no âmbito da solidariedade 

abrangidas pelos 

projetos 

Eixo 3 – Resultados académicos e sociais 

Objetivo central: E3OC1 - Manter a taxa de sucesso  

Objetivos estratégicos  Metas  Indicador de avaliação Meio de verificação 

E3 OC1 / OE1 – Utilizar instrumentos de avaliação 

diversificados, com   enfoque na avaliação formativa 

E3 OC1 /OE2 - Promover a implementação medidas de 

apoio às aprendizagens de acordo com as necessidades dos 

alunos 

E3 OC1 / OE3 - Promover práticas sistemáticas de 

autoavaliação e autorregulação 

E3 OC1 /OE4 - Dinamizar as atividades da BE em articulação 

com as práticas letivas em sala de aula, ao nível da 

promoção das literacias, do tratamento da informação, da 

pesquisa e da aplicação de metodologias de 

trabalho/estudo 

E3 OC1 /OE5 - Dinamizar momentos para promover a 

partilha de boas práticas entre os alunos, dando a conhecer 

as suas estratégias e métodos de trabalho promotoras de 

sucesso 

E3 OC1 /OE6 - Promover o envolvimento dos 

pais/encarregados de educação no acompanhamento e 

valorização do percurso escolar dos seus educandos. 

E3 OC1/M1 – em 2025 as taxas de transição devem ser:  

- superiores a 96%, no 1º ciclo 

- superiores a 96%, no 2º ciclo 

- superiores a 92%, no 3º ciclo 

 

Percentagem de 

transição 

Dados MISI 

Relatório dos resultados 

académicos 
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Objetivo central: E3OC2 - Melhorar a qualidade de sucesso 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E3OC2 /OE1 - Promover a qualidade do sucesso em todas 

as disciplinas/áreas disciplinares, com o aprofundamento 

de saberes científicos, literários, linguísticos, 

experimentais, tecnológicos, artísticos e cívicos. 

E3 OC2 /OE2- Valorizar o trabalho como um bem para a 

obtenção de resultados. 

E3 OC2/M1 - Manter a média e a taxa de sucesso dos alunos 

na avaliação externa em linha ou acima dos resultados 

nacionais. 

E3 OC2/M2 - Manter ou superar a média global do 

agrupamento, tendo por base as menções/ níveis por área 

disciplinar (qualidade interna): 

- 1º ciclo: 4,08 

- 2º ciclo: 3,82 

- 3º ciclo: 3,61 

E3 OC2/M3 - Manter ou superar a taxa de sucesso global 

do agrupamento, tendo por base as menções/ níveis por 

área disciplinar (eficácia interna): 

- 1º ciclo: 98,50% 

- 2º ciclo: 97,11% 

- 3º ciclo: 93,91% 

 E3 OC2/M4 - Manter ou superar a taxa de sucesso pleno 

do agrupamento: 

- 1º ciclo: 94,63% 

- 2º ciclo: 79,90% 

- 3º ciclo: 61,89% 

E3 OC2/M5 - No quadriénio aumentar a percentagem de 

alunos que apresentam média igual ou superior a 4 ou 

Bom. 

Percentagem de alunos 

apenas com níveis iguais 

ou superiores a 3 ou 

Suficiente. 

Percentagem de alunos 

com média igual ou 

superior a 4 ou Bom  

 

 

Relatórios de resultados 

académicos 
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Objetivo central: E3 OC3- Proporcionar um ensino inclusivo, equitativo e de excelência 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E3OC3 /OE1 - Promover um ensino diferenciado de acordo 

com as necessidades dos alunos 

E3OC3 /OE2 - Potenciar medidas inclusivas de promoção de 

sucesso escolar 

E3OC3 /OE3- Valorizar o mérito 

E3 OC3/M1 - Os resultados dos alunos que usufruem de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão devem 

estar em linha com a taxa de transição do agrupamento 

E3 OC3/M2 – Promover a qualidade da participação dos 

alunos com ACS nas atividades da turma a que pertencem, 

desenvolvendo metodologias de intervenção que facilitem 

o processo de aprendizagem, de autonomia e de 

adaptação. 

E3 OC3/M3 - Os alunos provenientes de países 

estrangeiros, com PLNM, apresentam taxa de transição em 

linha com a do agrupamento 

E3 OC3/M4 - Os alunos provenientes de contextos 

socioeconómicos desfavorecidos apresentam taxa de 

transição em linha com a do agrupamento 

E3 OC3/M5 - Criação de planos de trabalho diferenciado de 

expansão de aprendizagem 

E3 OC3/M6-   Aumentar a divulgação dos trabalhos dos 

alunos através de exposições, página do agrupamento e 

órgãos de comunicação locais  

E3 OC3/M7-   Criar modalidades de valorização do 

comportamento meritório  

Taxa de transição  

Número de aulas que os 

alunos com ACS 

participem. 

Planos de trabalho de 

turma 

Nº de participações em 

exposições 

Nº de planos 

Organizados 

Relatórios de 

 resultados académicos 

Atas 

Relatórios de 

 resultados académicos 

Atas 
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Eixo 4 – Autoavaliação e Melhoria 

Objetivo central: E4OC1 – Melhorar o desempenho em todos os eixos de ação 

Objetivos estratégicos Metas Indicador de avaliação Meio de verificação 

E4 OC1/OE1- Desenvolver práticas de supervisão 

pedagógica  

 

E4 OC1/OE2 - Desenvolver práticas sistemáticas de 

autoavaliação 

E4 OC1/OE3 - Desenvolver práticas sistemáticas de 

monitorização das atividades e medidas implementadas 

E4 OC1/OE4 - Adotar medidas e estratégias de melhoria 

que reflitam as conclusões da monitorização e da 

autoavaliação 

E4OC1/M1 - Até 2025, todos os eixos de ação são objeto de 

autoavaliação. 

E4OC1/M2 - Até 2025, todas as medidas implementadas 

são objeto de monitorização 

E4 OC1/M3 – Até 2025 são elaborados planos de melhoria 

resultantes de processos de autoavaliação e monitorização 

internas e de avaliações externas que venham a ocorrer 

E4 OC1/M4 - Até 2022 elaboração um plano de supervisão 

pedagógica 

E4 OC1/M5- Alargar as coadjuvações um maior número de 

disciplinas 

E4 OC1/M6 – Manter no horário dos docentes espaços para 

práticas de trabalho colaborativo (articulação) 

 Nº de domínios 

autoavaliados 

Existência de planos de 

melhoria 

Relatório de 

autoavaliação 

Relatórios de 

monitorização 

Plano(s) de melhoria 



 

 

2. Avaliação e monitorização do projeto educativo 

 

Sem prejuízo das competências do Conselho Geral, previstas na alínea c), do ponto 1, do artigo 13º do decreto-lei nº 

75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, a avaliação do Projeto 

Educativo será feita, pela secção de acompanhamento dos instrumentos de orientação estratégica do Agrupamento 

de Escolas, em articulação com a equipa de autoavaliação organizacional. Os relatórios desta avaliação serão 

comunicados ao Conselho Geral. A avaliação do projeto educativo visa medir o grau de realização das ações, medidas 

e atividades consumadas no seu plano estratégico. Só desta forma, poderemos verificar as metas alcançadas e os 

objetivos concretizados e melhorar e aperfeiçoar o projeto ao longo da sua vigência. 

 

Fases de avaliação do projeto educativo: 

 

Modalidade de 

avaliação 

Avaliação diagnóstica Avaliação Formativa  Avaliação Sumativa 

Finalidades Recolher informações sobre a 

avaliação que a comunidade 

educativa faz do documento, 

com vista a poder melhorar o 
documento antes da sua 
aprovação 

 

Acompanhamento e 
monitorização sistemática 

 

Fazer a avaliação final, 
tendo como referência toda a 

vigência do projeto educativo 

e identificar os pontos fortes e 

fracos que estarão 

subjacentes à sua revisão 

para um novo ciclo. 

Calendarização Fevereiro a julho 2021  Fevereiro a julho 2023 Fevereiro a julho 2025 

 



 

 

Critérios de avaliação do PE 

 

Critérios Em que consiste Questões orientadoras 
Modalidade 

de avaliação 

Instrumentos 

de avaliação 

Relevância 

Avaliar em que medida os objetivos estabelecidos 

contribuem para resolver o problema ou aproveitar 

uma oportunidade identificada 

Os objetivos estabelecidos contribuem para resolver os 

problemas do Agrupamento identificados? 

Avaliação 

diagnóstica 

Avaliação 

formativa  

Avaliação 

Sumativa 

 Questionários 

e relatórios. 

 Coerência 
Avaliar em que medida a cadeia de objetivos se 

articula numa lógica meio/fim 
Os objetivos estão bem hierarquizados? 

Eficácia 

Avaliar em que medida os resultados 

previstos no PE foram atingidos, quais os desvios 

verificados e sua justificação 

Os objetivos estratégicos do projeto educativo foram 

alcançados? 

Quais os desvios verificados e porquê? 

Impacto 
Avaliar em que medida o objetivo central 

do projeto educativo foi alcançado. 

O objetivo central foi alcançado? 

Quais as alterações que o projeto educativo produziu sobre o 

contexto socioeconómico e sobre a escola? 

Quem foram os principais beneficiários do projeto? 
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3. Divulgação do Projeto Educativo 

Sendo o projeto educativo o instrumento de orientação estratégica do Agrupamento, a divulgação é fundamental para a 

sua concretização. Mas o projeto educativo é também um documento importante para a escolha da escola pelos pais e 

encarregados de educação, pelo que a sua divulgação junto destes se reveste de grande importância. É igualmente 

importante dá-lo a conhecer aos nossos parceiros e às escolas vizinhas, de modo a contribuir para o desenvolvimento do 

trabalho em rede. Pelo exposto, a divulgação far-se-á no plano interno e no plano externo. 

 

Divulgação interna 

− Divulgação do PE junto de todos os professores nas reuniões de departamento. 

− Divulgação do PE junto do pessoal não docente, num momento marcado para o efeito. 

− Disponibilização do PE aos encarregados de educação. 

− Divulgação do PE junto dos encarregados de educação aquando da receção na abertura do ano letivo e noutros 

momentos em que os pais vêm à escola. 

− Divulgação junto dos alunos nas aulas de “Espaço Fórum”, pelo diretor de turma, no início do ano. 

 

Divulgação externa 

− Envio do PE à autarquia. 

− Divulgação na página eletrónica do Agrupamento. 

− Divulgação de algumas atividades, junto de estabelecimentos comerciais locais. 

− Organização de eventos públicos. 

− Divulgação de algumas atividades na comunicação social e nas redes sociais. 
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