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1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril (artº 9, ponto 1), alterado 

pelos Decretos-Lei números 224/2009, de 11 de setembro, e 137/2012 de 2 de julho, o Projeto 

Educativo constitui o “documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas 

(...), elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três 

anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o 

agrupamento de escolas (...) se propõe cumprir a sua função educativa”.  

O Projeto Educativo constitui, juntamente com o Regulamento Interno e com o Plano Anual de 

Atividades, um instrumento do processo de autonomia.  

Por autonomia entende-se a faculdade reconhecida a cada escola para tomar decisões em matérias 

de organização pedagógica, organização curricular, gestão de recursos humanos, ação social 

escolar, gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, 

competências e recursos que lhe são atribuídos pela administração educativa.  

A autonomia de escola passa pela capacidade da mesma se identificar e, por isso mesmo, de se 

diferenciar daquilo que a envolve. Mas, esta capacidade de se diferenciar implica que seja capaz de 

se relacionar e interagir com o meio que a envolve e implica que seja capaz de construir uma 

identidade própria que pressupõe a participação de todos os atores que interagem entre si.  

Consequentemente, o Projeto Educativo deve ser assumido por todos os membros da comunidade 

escolar para que se consiga operacionalizar e levar a bom termo a nossa missão como educadores. 

É evidente que as escolas têm de mudar constantemente para acompanhar as mudanças da 

sociedade e do ambiente que as rodeia. Um Projeto Educativo pressupõe essa mudança com vista a 

melhorar o desempenho da escola, orientando-a para um nível de excelência.  

A escola é uma instituição social, na qual a sociedade faz repousar imensas expetativas e 

esperanças em torno do melhor que ela quer e pode esperar para o seu futuro. A melhoria da 

qualidade da educação da nossa escola requer estratégias consequentes e metodologias de ação 

que permitam alcançar ganhos concretos, com eficiência e eficácia. 
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É necessário que se estabeleçam metas curtas, concretizáveis e que haja indicadores de avaliação, 

sempre conscientes dos limites e das potencialidades que agregamos, com capacidade para atuar 

num quadro de liberdade e de respeito pela diversidade.  

Assim, a proposta do Projeto Educativo não é mais que um esboço, e como tal, poderá e deverá ser 

objeto de reformulações continuadas face às mudanças que se verifiquem, quer a nível do sistema 

educativo quer a nível do contexto escolar do agrupamento, tendo, como suporte, um conjunto de 

valores e de princípios em comum, que adiante se enumeram. 

Sendo um projeto coletivo de planeamento e de intervenção, o diagnóstico para construção deste 

documento do Agrupamento de Escolas de Ourique baseou-se num processo de avaliação interna, 

de modo a:  

a) Identificar os pontos fortes e áreas de melhoria do Agrupamento;  

b) Estruturar um plano das ações a desenvolver no sentido da prestação de um serviço público de 

qualidade.  

 Teve igualmente como referência os pontos fracos mencionados nos relatórios das últimas 

avaliações externas. 
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2. IDENTIFICAÇÃO 
 

 

 

 Agrupamento de Escolas de Ourique - 135392 

 Homologação: Despacho de 30 de Maio de 2000 do Sr. Secretário de Estado da Administração 

Educativa, Augusto Santos Silva.  

 Estrada de Garvão – 7670 – 253 Ourique 

 Telefone: 286510900/286510902 

 Nº de Contribuinte: 600070972 

 E-mail: direccao@aeourique.org 

 Página net: www.aeourique.net ou  www.agrupamentoescolasourique.drealentejo.pt  

 O Logótipo: 

 

 

 

 

 

O Logótipo remete para a Batalha de Ourique, juntando o sol e o azul  do céu alentejano e o verde 

das planícies na Primavera.  

  

http://www.aeourique.net/
http://www.agrupamentoescolasourique.drealentejo.pt/
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3. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO 

3.1. Localização 
 

O Agrupamento Vertical de Ourique situa-se no Concelho de Ourique, Distrito de Beja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                

                                                                   

                                                                 Mapa 1 – Concelho de Ourique 

 

O Concelho de Ourique situa-se numa zona de transição entre a planície Alentejana e a Serra 

Algarvia, que faz fronteira a Norte com o Concelho de Aljustrel, a Noroeste com o Concelho de 

Santiago do Cacém, a Oeste com o Concelho de Odemira, a Nordeste com o Concelho de Castro 

Verde, a Este com Concelho de Almodôvar e a Sul com o Concelho de Silves. 

Nas freguesias de Panóias/Conceição, Garvão/Santa Luzia e Ourique predomina a planície, com 

pouco relevo, que se vai acentuando para Sul à medida que o Algarve se aproxima. Santana da 

Serra é a única freguesia tipicamente serrana. 

A sede do Concelho situa-se a 60 km da sede do Distrito, a 190 km de Lisboa, junto do 

entroncamento do IC1 e do IP2 (Sines – Beja) e a cerca de 6 km do nó da Autoestrada. O Concelho 

de Ourique é composto por 4 freguesias. A população total do Concelho é de 5389 habitantes 

(Censos 2011) e apresenta uma densidade populacional de 8,2hab/Km2. A freguesia de Ourique 

congrega 53,3% do total da população do Concelho, segue-se a freguesia de Santana da Serra com 

15,8%, a União de freguesia de Garvão com 13,6% / Santa Luzia 6,5%, União de freguesias de 
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Agrupamento de Escolas
de Ourique

Escola
EB2,3/S de 

Ourique

Centro Escolar 
de Ourique 

EB1/JI

EB1
de Garvão

JI
de Garvão

EB1/JI
de Santana

da Serra

JI
de Panóias

Panóias detém 9,2% da população/ Conceição com apenas 1,6% da população do Concelho de 

Ourique. 

3.2. Estabelecimentos de Ensino 
 

O Agrupamento é constituído por seis estabelecimentos de ensino distribuídos por quatro freguesias: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

                                         Mapa 2 – Localização das Escolas do Agrupamento 

 

 

 

  

Pré-escolar 

1º Ciclo 

2º, 3º e Sec. 
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A Oferta Formativa do Agrupamento é a seguinte: 

 

Escola EB2,3 S de Ourique: 

 2º,3º Ciclos e Ensino Secundário 

 Curso Educação Formação (CEF) de 3º Ciclo  

 Curso Profissional do Secundário  

 

Centro Escolar de Ourique (EB1/JI de Ourique): 

 1º Ciclo e Pré-Escolar 

 Componente de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Apoio à Família  

 

EB1 de Garvão: 

 1º Ciclo  

 Componente de AEC e Apoio à Família  

 

JI de Garvão: 

 Pré-Escolar 

 Componente de Apoio à Família 

 

JI de Panóias: 

 Pré-Escolar 

 Componente de Apoio à Família  

 

EB/JI de Santana da Serra: 

 1º Ciclo e Pré-Escolar 

 Componente de AEC e Apoio à Família 
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3.3. Mancha Horária dos Estabelecimentos 
 

Na Escola Sede: 

 
MANHÃ 

 

1.º Bloco 
09:00h – 09:45h 
09:45h – 10:30h 

2.º Bloco 
10:50h – 11:35h 
11:35h – 12:20h 

Tempo suplementar 12:25h – 13:10h 

 
 

TARDE 
 

Tempo suplementar 13:20h – 14:05h 

3.º Bloco 
14:10h – 14:55h 
14:55h – 15:40h 

4.º Bloco 
15:50h – 16:35h 

16:35h – 17:20h 

  

Em todos os estabelecimentos do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo os horários são definidos 

anualmente pelo Diretor sob proposta de cada estabelecimento atendendo às necessidades 

pedagógicas. 
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4. CONTEXTO SOCIAL 
 

O Agrupamento de Escolas de Ourique insere-se numa região social, cultural e economicamente 

desfavorecida. O envelhecimento da população e a migração para regiões com melhores ofertas 

profissionais e culturais são fatores que fragilizam a auto - sustentabilidade do concelho. 

Trata-se de um concelho pobre com fraca atividade económica e empresarial. Sendo um concelho 

rural, a atividade agrícola é pouco desenvolvida. 

Deve destacar-se que o concelho de Ourique é o maior exportador a nível nacional de Carne de 

Porco Preto, atividade essa animada nos últimos anos com a criação de empresas de média 

dimensão no concelho. 

 

A economia local pode caracterizar-se do seguinte modo: 

 

 Estrutura produtiva agrícola marcadamente extensiva, geradora de pouco emprego; 

 Predominância de atividades ligadas à exploração e transformação dos recursos naturais, 

nomeadamente a exploração florestal e pecuária, a caça e algum artesanato; 

 O sector do comércio e dos serviços embora débil e baseado numa economia familiar 

representa no seu conjunto a principal atividade económica. 
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Ano/Curso Nº alunos

Pré-escolar 58

1º ano 26

2º ano 43

3º ano 46

4º ano 24

5º ano 44

6º ano 33

7º ano 52

8º ano 39

9º ano 37

10º ano 25

11º ano 24

12º ano 10

CEF Emp./Rest/Bar 23

C. Prof. Tec. Rest/Bar 13

4.1. Alunos 
 

No ano letivo 2017/2018, os 497 alunos do Agrupamento de Escolas de Ourique encontram-se 

distribuídos por ano de escolaridade/curso de acordo com o seguinte gráfico: 

 

    Gráfico 1 – Distribuição dos alunos por ano de escolaridade 

    Quanto à Ação Social Escolar, no ano letivo 2016/17 há 219 alunos a beneficiar de apoios.   

NÚMERO DE ALUNOS A BONIFICAR 
 (não inclui alunos com deficiência) 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Total 

A B A B A B C A B C A B C 
186 

11 11 28 23 13 18 4 28 26 4 11 7 2 

         Tabela 1 – Distribuição dos alunos abrangidos pela Ação Social Escolar 

NÚMERO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA A BONIFICAR 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Total 

A B A B A B A B A B 

33 
1 _ 13 - 6 - 10 _ 3 _ 

          Tabela 2 – Distribuição dos alunos com deficiência abrangidos pela Ação Social Escolar 

58

26

43

46

24

4433

52

39

37

25

24

10

23 13

Pré-escolar

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

10º ano

11º ano

12º ano

CEF Emp./Rest/Bar

C. Prof. Tec. Rest/Bar



 

__________________________________________________________________________________________ 
www.aeourique.net Projeto Educativo 2017/2021 Página 14 de 67 

NÚMERO DE ALUNOS COM BOLSA DE MÉRITO ATRIBUIDA 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Total 

A B A B A B A B 11ºA B  

03 
- - - - - - - - 3 - 

              Tabela 3 – Distribuição dos alunos com bolsa de mérito atribuída 

4.2. Pessoal Docente 
 

Em 2017-2018, os docentes encontram-se distribuídos pelas escolas do Agrupamento conforme se constata 

no quadro seguinte. De realçar que cerca de 24% destes profissionais são docentes contratados.  

 

Local 

P
ré

-e
s
c

o
la

r 

1
º 

C
ic

lo
 

2
º 

C
ic

lo
 

3
º 

C
ic

lo
 /
 S

e
c
u

n
d

á
ri

o
 

e
 C

u
rs

o
s
 

E
d

u
c

a
ç

ã
o

 E
s
p

e
c

ia
l/
 

A
p

o
io

 E
d

u
c
a

ti
v

o
 

Total 

Garvão 1 1 - - -       - 2 

Ourique 3 15 14 30 -       - 62 

Panóias 1 0 - - -       - 1 

Santana da Serra 1 1 - - -       - 2 

Agrupamento - - - - 2      2 4 

Total 6 17 14 30   2      2 71 

              Tabela 4 – Corpo docente do Agrupamento 

Nota: - As 2 docentes do ensino especial pertencem ao pré-escolar e lecionam todos os níveis de ensino; 

                               - As 2 docentes de apoio, pertencem ao grupo do 1º ciclo e prestam apoio educativo aos alunos do 1ºciclo. 

 

4.3. Pessoal Não Docente 
 

Desde janeiro de 2008, com a assinatura do contrato de execução de competências para os 

municípios em matéria de educação, a gestão do pessoal não docente, nomeadamente no que diz 
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respeito às competências de recrutamento, afetação, colocação, remuneração, homologação da 

avaliação de desempenho, é da competência da autarquia. 

 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Localidade 

Assistentes Operacionais 
Assistente

s Técnicos 

 

Total 
Pré-

escolar 

1º 

Ciclo 

2º,3º Ciclo 

e Sec. 

Garvão 1 2 -- -- 3 

Ourique 4 12 17 8 41 

Panóias 2 -- -- -- 2 

Santana da Serra 1 3 -- -- 4 

Total 8 17 17 8 50 

                 Tabela 5 – Colaboradores não docentes do Agrupamento 

 

Dos 17 assistentes operacionais, do 2º, 3ºciclo e Secundário, 6 exercem funções no refeitório. 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 
www.aeourique.net Projeto Educativo 2017/2021 Página 16 de 67 

4.4. Associação de Pais 
 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação é uma associação representativa de todos os 

pais e encarregados de educação, estabelecida e regida por estatutos próprios, com sede na escola 

sede do Agrupamento e eleita entre os pais e encarregados de educação por mandatos de um ano, 

correspondente ao ano letivo. Está organizada com os seguintes órgãos sociais: Assembleia-Geral, 

Direção e Conselho Fiscal. 

As atividades que desenvolve são de cooperação com a restante comunidade escolar no sentido que 

seja proporcionado aos seus educandos um ambiente escolar de qualidade, sendo para isso 

importante o maior envolvimento dos pais e encarregados de educação do Agrupamento nas 

atividades escolares de convívio, sessões de esclarecimento e formação que a associação organiza 

ou em que presta a sua colaboração. A sua constituição e a sua atividade enquadram-se no definido 

no Regulamento Interno do Agrupamento – Direitos dos Pais e Encarregados de Educação. 

 

 

4.5. Associação de Estudantes 
 

A Associação de Estudantes é eleita por todos os alunos do 5º ao 12º ano, por mandatos de um ano, 

correspondente ao ano letivo. 

Funciona todos os dias da semana, das 9h00 às 17h20, em espaço próprio dentro do recinto escolar. 

A Associação de Estudantes tem várias secções – de Desporto, Cultural e Recreativa – promovendo 

atividades nesses âmbitos, autonomamente ou em articulação com outras estruturas da escola ou do 

meio de relevo para a comunidade. 
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4.6. Assembleia de Alunos 
 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 8º da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro, os alunos podem reunir-se em 

Assembleia de Alunos ou Assembleia-geral de Alunos. 

Na Assembleia de Alunos ou Assembleia Geral de Alunos, estes são representados pelos 

representantes da Associação de Estudantes e pelos delegados ou subdelegados de cada turma 

constituída para o ano letivo em curso. 

Na Assembleia de Alunos poderão ser debatidos e/ou apreciados assuntos relacionados com o 

funcionamento da escola ou de interesse geral dos alunos, podendo, no referido âmbito, serem 

efetuadas propostas para apresentar ao Conselho Geral, ao Diretor e ao Conselho Pedagógico. 

A Assembleia de Alunos pode reunir no seu todo ou por níveis de ensino. 

As reuniões da Assembleia de Alunos serão solicitadas ao Diretor, devendo sê-lo por, pelo menos, 

dois terços dos delegados de turma de qualquer nível de ensino. A mesma solicitação deverá ser 

acompanhada de uma ordem de trabalhos. Caberá ao Diretor aquilatar da justeza das razões de tal 

solicitação, bem como da calendarização da mesma. 

As reuniões da Assembleia de Alunos serão moderadas pelo Diretor ou por outro docente delegado 

por este órgão, e funcionará em termos a definir em regimento próprio o qual será submetido à 

aprovação do Diretor e do Conselho Pedagógico. 

4.7. Atividades Promotoras de Sucesso Escolar   
 

  Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF); 

  Gabinete de Psicologia; 

 Salas de Estudo; 

 Oficinas de Apoio ao Estudo; 

  Orientação Escolar e Vocacional; 

 Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) 

  Projeto PESES; 

  Projeto Parlamento de Jovens;  

 Equipa Multidisciplinar; 
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  Plano Nacional de Leitura; 

  Projeto Genius/Clube de Informática; 

  Desporto Escolar; 

  Rede de Bibliotecas Escolares – Projetos promovidos pelas Bibliotecas escolares; 

  Clube Eco-Escolas;  

  Clube da Criatividade;  

  Clube da Música; 

  Clube da Proteção Civil;  

  Clube das Artes. 

   Além destas atividades, existem outras que se desenvolvem ao longo dos anos letivos 

integradas em planos/projetos promotores de sucesso. 

 

4.8. Parcerias 
 

Em termos de gestão considera-se que o envolvimento na tomada de decisão dos mais diretamente 

interessados aumenta a sua responsabilização pelos resultados, com ganhos evidentes de eficiência 

e eficácia. Por outro lado, sendo a participação a chave do sucesso de qualquer inovação, uma 

intervenção baseada na interação entre diferentes atores é à partida suscetível de assegurar a 

representação da maior parte dos interessados e o seu envolvimento numa relação profícua, desde 

a formulação de um projeto de intervenção até à sua concretização e avaliação.  

A relação estabelecida opera-se tanto a nível formal como informal e caracteriza-se pela participação 

em projetos das várias entidades, bem como por apoios de caráter logístico que as mesmas facultam 

às iniciativas promovidas pelo Agrupamento, nomeadamente:     

4.8.1. Entidades Parceiras:   

 Associação Futuro de Garvão; 

 Associação Orik; 

 Cercicoa; 

 Biblioteca Municipal; 

 Bombeiros Voluntários de Ourique; 

 Câmara Municipal de Ourique; 

 Centro de Arqueologia; 

 CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

 Equipa de Saúde Escolar; 

 Escola Segura; 
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 GNR de Ourique; 

 IEFP- Centro de Emprego de Ourique;  

 Instituto Politécnico de Beja; 

 Instituto de Segurança Social; 

 IPDJ –Instituto Português do Desporto e Juventude ; 

 Juntas de Freguesia do Conselho de Ourique; 

 Ourique Desportos Clube; 

 PNL (Plano Nacional de Leitura); 

 Santa Casa da Misericórdia de Ourique; 

 Somincor – Sociedade Mineira Neves-Corvo,s.a; 

 ULSBA - Centro de Saúde de Ourique; 

Além destas entidades, existem outras que colaboram em diferentes projetos que se vão 

desenvolvendo ao longo dos anos letivos. 

 

 

 

5. ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLAR DO AGRUPAMENTO 
 

A gestão e administração do agrupamento são da responsabilidade de diversos órgãos: 

 Conselho Geral; 

 Diretor; 

 Conselho Administrativo; 

 Conselho Pedagógico. 

 

5.1. Conselho Geral 
 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade do Agrupamento, com respeito pelos princípios consagrados na 

Constituição da República e na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

O Conselho Geral é um órgão que assegura a participação e representação da comunidade 

educativa. É composta por oito docentes, dois não docentes, dois alunos do ensino secundário, 
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quatro encarregados de educação, três representantes do Município, dois representantes da 

comunidade local. 

   

 

 

5.2. Diretor 
 

O Diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento de escolas ou escola não agrupada 

nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

 O diretor, no exercício das suas funções, é coadjuvado por um subdiretor e por três adjuntos. 

5.3. Conselho Administrativo 
 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada, nos termos da legislação em vigor. 

O conselho administrativo tem a seguinte composição: 

a) O diretor, que preside; 

b) A subdiretora; 

c) A chefe dos serviços administrativos. 

 

5.4. Conselho Pedagógico 
  

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa 

do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, nomeadamente nos domínios pedagógico - 

didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal 

docente. 

O conselho pedagógico apresenta a seguinte constituição: o Diretor (que preside), seis 

coordenadores de departamento curricular, um coordenador dos diretores de turma do 2º ciclo, um 

coordenador dos diretores de turma do 3º ciclo, um coordenador dos diretores de turma do 
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secundário, um coordenador das ofertas formativas, um representante da educação especial e um 

coordenador das bibliotecas escolares. 

5.5. Outras estruturas de apoio 
 

 Secção de avaliação do desempenho docente (SADD); 

 Secretariado de Exames Programas ENEB e ENES; 

 Equipa de Manutenção e Gestão de Recursos Tecnológicos; 

 Equipa Multidisciplinar;  

 Gabinete de Apoio aos alunos e Família;  

 Equipa de avaliação interna; 

 Escola Promotora de Saúde; 

 Desporto Escolar; 

 Equipa de elaboração dos horários. 
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6. PARQUE ESCOLAR/EQUIPAMENTOS 
 

O Parque Escolar do Agrupamento apresenta algumas condicionantes que afetam o 

desenvolvimento de todo o processo de ensino/aprendizagem. Nos Jardins de Infância e Escolas de 

1º Ciclo há constrangimentos que se prendem com a tipologia das escolas, construídas nas décadas 

de 40 e 50. Na Escola sede, além dos constrangimentos decorrentes da antiguidade e uso do 

edifício, regista-se a insuficiência de salas adequadas às várias atividades existentes. 
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B

 2
,3

/S
 O

u
ri

q
u

e
 

 

E
B

1
/J

I 
O

u
ri

q
u

e
 

E
B

1
/J

I 

S
a

n
ta

n
a

 d
a

 S
e
rr

a
 

 

E
B

1
 G

a
rv

ã
o

 

 

J
I 
G

a
rv

ã
o

 

 

J
I 

P
a

n
ó

ia
s
 

Sala de JI  2 1 
 

1 1 

Sala de aula 23 6 1 2 
  

Sala EVT/ET/EV 3      

Sala EM 1      

Laboratórios 3      

Sala Informática 2 
 

    

Sala Professores 1 1     

Sala de Alunos 1 
 

    

Sala Polivalente  1     

Sala DT 1      

Sala com computador 23 7 2 1 1 1 

Sala com projetor 15 6     

Sala com Q. Interativo 8      

Pavilhão Gimnodesportivo 1      

Campo de jogos exterior 1 1  1   
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Escolas 
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BE  1 *     

BE/CRE 1 
     

Gab. Direção Executiva 1      

Gab. Ed. Especial 2      

Gab. Apoio ao Aluno  1      

Gab. Psicologia 1      

Gab. Intervenção Precoce 1      

Sala Associação de Estudantes 1      

Sala Atendimento EE 1      

Serviços Administrativos 1      

PBX 1      

Cozinha 1      

Refeitório 1 1 * 1* 1 * 1 * 1 

Balneários 2      

Casas de banho 8 9 3 * 2 3 3 

Bar 1      

Papelaria 1      

Reprografia 1      

             Tabela 6 – Parque escolar do Agrupamento 

           * - Espaço partilhado pela EB1/JI.  
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7. AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

7.1. Autoavaliação 
 

A autoavaliação tem caráter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da 

administração educativa e assenta na seguinte análise: 

 

a) Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a 

educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas 

características específicas; 

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes 

de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à 

integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das 

crianças e alunos; 

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de 

escolas, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação 

educativa, recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de atuação; 

d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos 

resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos 

resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; 

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 

 

A partir do ano letivo 2007/2008 foi criada uma equipa de Avaliação Interna que tem como missão a 

avaliação permanente do desempenho da escola nas várias vertentes. A análise dos resultados é 

enviada anualmente para os órgãos responsáveis a quem compete aprovar e estabelecer planos de 

melhoria. 

A avaliação interna permitirá, assim, analisar em cada momento os resultados alcançados e as 

possíveis causas de insucesso. 
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O processo de avaliação interna deverá permitir: 

 Saber em que ponto se encontra o agrupamento nas várias vertentes, principalmente na sua 

vertente pedagógica e social; 

 Ajudar a identificar as áreas carentes de melhoria; 

 Identificar quais as práticas existentes quer ao nível pedagógico, quer ao nível administrativo; 

 Permitir alcançar resultados cada vez melhores. 

 

Esta avaliação será efetuada na base de inquéritos, entrevistas e listas de controlo e outros 

instrumentos que a comissão entenda aplicar. 

 

 

7.2. Avaliação Externa 
 

No ano letivo de 2014/2015,o Agrupamento de Escolas de Ourique foi objeto de Avaliação Externa 

por parte da Inspeção Geral de Educação. Desta intervenção, que teve lugar entre os dias doze e 

quinze de janeiro de 2015, foi elaborado um relatório final com a avaliação do respetivo 

Agrupamento. Nos domínios avaliados – Resultados, Prestação do Serviço Educativo, Liderança e 

Gestão – obteve a menção BOM nos três domínios. 

 

 

8. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO 

PESSOAL DOCENTE 
 

O Agrupamento tem implementada a avaliação do desempenho do pessoal docente de acordo com   

o Decreto- regulamentar nº 26/2012 de 21 de fevereiro, o Despacho normativo nº 24/2012 e o 

Despacho nº 13981/2012 de 26 de outubro.  
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9. RESULTADOS ESCOLARES 
 

Neste ponto, pretende-se apurar os resultados do Agrupamento, no que se refere ao sucesso 

escolar, aspeto fundamental para avaliar uma das missões do Projeto Educativo, a saber: “Afirmar-

se como uma organização educativa de qualidade, que assegure o efetivo sucesso educativo 

dos alunos, garantindo-lhes todas as aprendizagens consideradas essenciais no contexto da 

escolaridade básica, no quadro da elaboração e implementação de um Projeto Educativo e 

Curricular ajustado às condições locais e às características individuais dos alunos”. 

As taxas de sucesso dos alunos são uma das medidas da eficácia das escolas, pelo que a análise 

crítica dos resultados escolares pode ser de importância estratégica para a gestão. O controlo 

sistemático desta informação permite a cada escola conhecer a sua evolução no tempo e situar-se 

comparativamente.  

A avaliação externa é um indicador a explorar pois fornece informação que permite estabelecer 

comparações entre os valores do Agrupamento relativamente aos Nacionais.   

Relativamente ao sucesso escolar, os dados foram recolhidos nos Serviços Administrativos, junto 

aos Diretores de Turma/Coordenador do primeiro ciclo, Secretariado de Exames e Direção. 

À semelhança do ano anterior, apresentam-se os dados comparativos relativamente ao sucesso 

escolar do presente ano letivo com o de anos anteriores. 
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9.1. Resultados das Avaliação Interna 
 

O Agrupamento de Escolas de Ourique afirma no seu Projeto Educativo, ter como ambição, no prazo 

de três anos, melhorar o desempenho escolar dos alunos nos diversos níveis de educação e ensino, 

aumentando a qualidade e a equidade no processo de ensino-aprendizagem, de forma a garantir 

melhores condições de sucesso educativo para todos.  

  

9.1.1. Taxa de sucesso escolar 

 

       Com a exceção do 1º ciclo, os restantes ciclos têm o sucesso académico bastante influenciado 

pelo facto das ofertas formativas serem inconstantes nos ciclos e anos. No entanto, é notória uma 

melhoria nos resultados do 1º ciclo. Quando se analisa o número de alunos com níveis superiores a 

3 como apresentado no relatório intermédio da aplicação do Plano Estratégico 2016/2018, verifica-se 

alguma melhoria. 

                                                  

Tabela 7 – Percentagem global de alunos que transitaram/aprovaram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Média de alunos 

aprovados 2014/15 a 
2016/17 

1º ciclo  92,7% 93,6% 91,9% 96,5%                  94,0% 

2º ciclo  83,7% 88,2% 95,1% 85,0% 89,4% 

3º ciclo  76,1% 77,0% 83,5% 78,4% 79,6% 

Secundário  91,3% 85,4% 87,5% 89,5% 87,5% 
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Transição/aprovação escolar 

 

1º ciclo 

 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Nº alunos 35 18 37 38 41 43 26 44 46 35 36 26 44 45 36 34 

Nº alunos 
transitaram/aprovara
m 

35 18 37 38 33 37 21 41 43 34 32 24 43 43 34 34 

Taxa de sucesso 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

80
% 

86
% 

81
% 

93
% 

93
% 

97
% 

89
% 

92
% 

98
% 

96
% 

94
% 

100
% 

Tabela 8 – Percentagem de alunos que transitaram/aprovaram – 1º ciclo 

 

 

Quanto ao 1º ciclo, no ano letivo 2016-2017 verificou - se um aumento das taxas de sucesso. 

 

 

 

Transição/aprovação escolar 

 

2º ciclo 

 

5º ano 6º ano 

 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Nº alunos 48 51 45 40 56 42 49 41 

Nº alunos 
transitaram/aprovaram 

36 47 41 31 50 35 48 38 

Taxa de sucesso 75% 92% 91% 78% 89% 83% 98% 93% 

Tabela 9 – Alunos que transitaram/aprovaram – 2º ciclo 
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Transição/aprovação escolar 

 

3º ciclo (regular) 

 

7º ano 8º ano 9º ano 

 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
17/18 

Nº alunos 41 48 45 58 33 34 33 40 45 29 31 28 

Nº alunos 
transitaram/aprovaram 

33 30 35 35 27 29 26 33 30 26 29 26 

Taxa de sucesso 80% 63% 78% 60% 82% 85% 79% 83% 67% 90% 94% 93% 

Tabela 10 – Percentagem de alunos que transitaram/aprovaram – 3º ciclo 

 

 

Relativamente ao terceiro ciclo, no ano letivo 2016-2017 verificou - se um decréscimo das taxas de sucesso e 

um aumento do número de alunos retidos. 

 

 

 

 

Transição/aprovação escolar 

 

Secundário (regular) 

 

10º ano 11º ano 12º ano 

 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Nº alunos 18 24 14 26 24 25 26 9 8 26 22 22 

Nº alunos 
transitaram/aprovaram 

17 20 10 24 22 24 21 9 6 8 17 18 

Taxa de sucesso 94% 83% 71% 92% 92% 96% 81% 100% 75% 31% 77% 82% 

Tabela 11 – Percentagem de alunos que transitaram/aprovaram – Secundário 

 

Quanto ao ensino secundário, no ano letivo 2016-2017 verificou-se um pequeno aumento das 

taxas de sucesso, relativamente ao ano letivo anterior. 
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9.2. Resultados da Avaliação Externa 
 

Através da análise dos resultados da avaliação dos alunos pretende-se apreciar os resultados de 

avaliação dos alunos, aferir a qualidade do processo de ensino/aprendizagem, nos diferentes níveis 

de ensino.  

De seguida, será efetuada uma análise dos resultados de avaliação dos alunos do Agrupamento e 

proceder-se-á a uma comparação da avaliação sumativa interna com os resultados dos exames 

nacionais do Ensino Básico (9ºano de escolaridade) e Ensino Secundário no presente ano letivo bem 

como nos anos letivos anteriores. 

 

 
Provas Externas - Ensino Básico- % Sucesso 

 
4º ano (%) 6º ano (%) 9º ano (%) 

 

Ano letivo 
13/14 

Ano letivo 
14/15 

Ano letivo 
13/14 

Ano letivo 
14/15 

Ano letivo 
13/14 

Ano letivo 
14/15 

Ano letivo 
15/16 

Ano letivo 
16/17 

Português 71 64 56 61 59 70 59  65 

Matemática 58 53 47 60 31 22 51  71 

Tabela 6 – Percentagem de alunos com nível positivo nas provas nacionais – Ensino Básico 

 

Houve um acréscimo da taxa de sucesso nas provas externas no ano 2016, nas duas disciplinas 

sujeitas a exame, relativamente aos anos letivos anteriores. 

 

 

 
Provas Externas - Ensino Secundário 

 
11º ano (0-20) 12º ano (0-20) 

 

Ano letivo 
13/14 

Ano letivo 
14/15 

Ano letivo 
15/16 

Ano letivo 
16/17 

Ano letivo 
13/14 

Ano letivo 
14/15 

Ano letivo 
15/16 

Ano letivo 
16/17 

Português -- -- -- -- 12,78 10,39 12,8 12,48 

Matemática -- -- -- -- 3,34 8,33 9,6 9,5 

Filosofia 15,5 15,3 13,34 12,2 -- -- -- -- 

Biol-Geol. 12,02 9,64 11,76 9,19 -- -- -- -- 

FQ A 6,68 8,52 7,8 9,55 -- -- -- -- 

História -- 9,63 -- -- -- -- -- 10,95 

Geografia 12,61 -- 10,65 -- -- -- -- -- 

MACS -- -- 16,55 -- -- -- -- -- 

Tabela 12 – Médias nas provas nacionais – Ensino Secundário 
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10. PRÉMIOS DE MÉRITO 
 

Anualmente serão atribuídos os prémios de mérito aos alunos do 4º, 6º, 9º, 11º e 12º anos – com a 

Melhor Média da Classificação Interna. 

Aos alunos do 9º, 11º e 12ºanos, com a melhor classificação nas provas e exames nacionais. 

 Será igualmente atribuído o prémio de mérito de Solidariedade.  

Os prémios de mérito – Exames Nacionais e Melhor Média da Classificação Interna têm o objetivo 

de reconhecer e de valorizar o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e desempenho escolares, 

premiar o comportamento dos alunos no final do Ensino Básico e do Ensino Secundário.  

O prémio de mérito – Solidariedade visa reconhecer e valorizar o mérito dos alunos que 

desenvolvam iniciativas ou ações exemplares no âmbito da solidariedade social. 
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11. PLANO DE MELHORIA 
 

Decorrente do documento “ Um olhar crítico sobre os resultados da Avaliação Externa dos alunos – 

2009”, enviado pela Equipa de Apoio às Escolas do Alentejo Litoral e da reflexão dos vários departamentos 

curriculares e áreas disciplinares, foi elaborado um Plano de Melhoria do Agrupamento, o qual é revisto 

anualmente, no qual se tem em conta a autoavaliação efetuada no agrupamento no final do ano 

letivo.  

Após nova avaliação externa que teve lugar em janeiro de 2015, foi reformulado o nosso plano de 

melhoria, tendo em conta as áreas a melhorar mencionadas no relatório da equipa inspetiva, 

constando do referido relatório 7 áreas consideradas prioritárias a melhorar. 

No final do ano letivo de 2016/17, foi efetuado uma avaliação do referido plano, e sugeridas algumas 

propostas de alteração ao plano de melhoria devido ao facto de algumas problemáticas terem 

melhorado bastante.  

Foi elaborado novo plano de melhoria, encontrando-se o mesmo em documento próprio.  
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12. AS MARCAS DA IDENTIDADE DO 

AGRUPAMENTO 
 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril (artº 9, ponto 1), O 

conhecimento que um Agrupamento tem de si próprio, em geral, e das escolas que o constituem, em 

particular, é fundamental na procura e na construção da sua identidade. Esse conhecimento teve por 

base os dados resultantes dos processos de avaliação, tanto interna como externa. Daí resultou um 

diagnóstico das suas marcas, dos seus pontos fortes e dos que carecem de melhoria, bem como 

dos obstáculos que, de alguma forma, condicionam o seu funcionamento, que se pretende cada vez 

mais eficaz. E é com base nestes pressupostos e na ideia inequívoca de que a valorização de todas 

as suas potencialidades constitui um fortíssimo alicerce para a resolução dos problemas 

diagnosticados, que o Agrupamento, paralelamente a todo um esforço acrescido, procurará nortear a 

sua ação, no sentido de responder de forma cada vez mais consistente às necessidades de toda a 

comunidade educativa. 

Assim, no prosseguimento do que atrás foi mencionado, são a seguir indicados os pontos fortes e 

os pontos fracos detetados no Agrupamento com base numa análise de diagnóstico dos 

verdadeiros fatores críticos de sucesso do Agrupamento, os constrangimentos/ameaças e as 

oportunidades utilizadas na Metodologia Internacional Swot. 
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 12.1. Pontos Fortes do Agrupamento  
 

 A divulgação dos documentos orientadores do Agrupamento é feita nas reuniões das 

diferentes estruturas do Agrupamento assim como na página do Agrupamento na Internet; 

 A análise e reflexão dos diferentes constrangimentos sobre os processos 

ensino/aprendizagem são efetuadas de forma regular; 

 Realização de atividades extracurriculares significativas em número e em diversidade 

 Apoio a todas as iniciativas de índole formativa e cultural, propostas pelos diferentes 

Departamentos/Clubes/Projetos; 

 Crescente utilização das tecnologias de informação e enfoque na sua utilização assim como 

na divulgação da informação relevante; 

 Enfoque geral de toda a comunidade nos resultados escolares dos alunos; 

 Intensificação de projetos de apoio em sala de aula aos alunos; 

 Oferta alargada de salas de estudo e aulas de apoio ao estudo; 

 Crescente participação dos Encarregados de Educação nas atividades escolares; 

 A participação das crianças e dos alunos em iniciativas e ações de solidariedade e a 

intervenção da associação de estudantes na mobilização dos pares, promovendo o seu 

envolvimento na vida escolar; 

 O ambiente propício à educação e à formação integral dos alunos, em resultado da atuação 

dos responsáveis pelas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, com 

particular destaque para os diretores de turma; 

 A abertura do Agrupamento ao exterior, o que constitui uma estratégia de divulgação do 

trabalho realizado, contribui significativamente para o reconhecimento da sua ação e potencia o 

envolvimento de todos os elementos da comunidade educativa; 

 A diversificação da oferta formativa e o acompanhamento sistemático dos alunos e das 

respetivas famílias enquanto estratégias de prevenção das situações em risco de abandono 

escolar; 

 Uma liderança com impacto na motivação e empenho de todos; 

 O empenho dos docentes na obtenção de melhores resultados escolares; 

  As parcerias e os protocolos estabelecidos com entidades locais, designadamente com a 

Câmara Municipal de Ourique, importantes para a melhoria da qualidade do serviço educativo; 

  A cultura de "escola inclusiva", assumida pela comunidade educativa e local. 
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12.2. Áreas de Melhoria do Agrupamento 
 

 

 Reflexão e implementação de estratégias profiláticas de combate à indisciplina; 

 Participação e envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação de alguns alunos com 

pouca consciencialização da importância da formação escolar; 

 Revisão/atualização dos Documentos Orientadores e de Trabalho do Agrupamento; 

 Maior oferta de ações de formação para os colaboradores docentes e não docentes; 

 Aumento de atividades conjuntas entre ciclos diferentes; 

 Reestruturação do funcionamento das salas de estudo e apoios fora da sala de aula; 

 Formalização de tempos conjuntos de docentes para realização de trabalho colaborativo; 

 Elaboração de plano formal de supervisão das práticas letivas, por parte dos coordenadores 

de departamento; 

 Não valorização da Escola como espaço/centro de cultura; 

  Insuficiência de espaços para convívio dos alunos / Exposição de trabalhos; 

  Os parcos recursos económicos na região e a cultura de parcerias entre entidades; 

  Falta de hábitos de estudo e métodos de trabalho por parte dos alunos. 

  

 12.3. Constrangimentos / Ameaças 
 

 O reduzido investimento de alguns alunos/formandos no seu percurso académico; 

 A indisciplina dentro e fora da sala de aula; 

 O número de alunos, por turma, previsto na lei; 

  A perspetiva de evolução demográfica negativa; 

 A oferta formativa disponibilizada pelo Centro de Formação Terras de Montado; 

 Os constrangimentos financeiros; 

 A insuficiente formação e competências dos assistentes operacionais; 

 Desertificação humana; 

 Não existir prestadores de serviço altamente qualificados e em número suficiente; 

 Comportamentos que denunciam eventuais consumos de substâncias ilegais; 

 Desvalorização da escola pública; 
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 Prolongamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, massificação que ao constituir 

uma oportunidade de aumentar os níveis de escolarização, requer maior esforço no sentido 

de alcançar qualidade no sucesso educativo. 

 

 12.4. Oportunidades 
 

 A imagem positiva do agrupamento na comunidade educativa; 

  A valorização da apetência por questões culturais, artísticas, científicas e ambientais; 

 O espaço disponível para o desenvolvimento da criatividade e do empreendedorismo; 

 A implementação de projetos a médio e longo prazo; 

  O envolvimento dos diferentes agentes educativos no processo de aut0-avaliação; 

 Adaptabilidade a novos projetos; 

  Privilégio do uso das TIC em todos os processos; 

  Parcerias / protocolos entre as escolas dos concelhos limítrofes ao nível da rede escolar; 

 Reforço da participação dos pais/Encarregados de educação através de medidas concretas a 

integrar no PE e/ou no PAA, ou Plano de Melhoria; 

 Continuação da aposta no envolvimento dos pais/EE na vida escolar dos seus educandos, 

como parceiros educativos, numa perspetiva de responsabilização e de colaboração. 

 

13. DIAGNÓSTICO 
 

   O diagnóstico do Agrupamento foi feito tendo como base, dados e resultados estatísticos 

referentes ao balanço efetuado na avaliação interna no final do ano letivo 2016-17, referente aos 

documentos estruturantes do agrupamento, projeto educativo, plano de melhoria, plano de ação 

estratégico do sucesso escolar e alguns dados provenientes do relatório da equipa de avaliação 

externa do agrupamento, que decorreu em janeiro 2015. Da referida análise procurou fazer-se uma 

identificação das necessidades educativas, que permitisse um estabelecimento de prioridades de 

atuação e uma escolha de metodologias coerentes tendo em conta o cenário traçado na análise do 

Agrupamento.  

Em resultado da análise dos diferentes documentos foram identificados os pontos fortes e as 

respetivas áreas de melhoria. 
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14.  ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO PE 
  

14.1. Missão, princípios, valores e objetivos 
 

  14.1.1. Missão do Agrupamento 

 

A missão do Agrupamento de Escolas de Ourique reside na promoção do sucesso educativo e na 

valorização da formação pessoal e social dos alunos enquanto elementos da comunidade, por isso 

também eles agentes ativos na promoção do bem-estar coletivo. Dispõe-se a envolver e valorizar a 

participação dos Encarregados de Educação, no processo educativo e a promover parcerias com 

diferentes entidades. É também intuito do agrupamento dinamizar uma cultura de avaliação e 

monitorização com vista à promoção da sua eficácia e eficiência. 

 

14.1.2. Princípios  

A ação da escola deve pautar-se por princípios claros, que sejam alicerces de suporte à orientação 

da ação e à definição de estratégias que contribuam para o desenvolvimento pleno dos alunos e 

formandos que a frequentam.   

Assim, compete à escola:  

 Contribuir para o pleno desenvolvimento da personalidade dos alunos e dos formandos; 

 Assegurar o direito à diferença, na construção das liberdades individuais e da plena 

integração de todos, garantindo a igualdade de oportunidades;  

 Desenvolver a capacidade de trabalho e de mérito, promovendo a sua valorização e 

relevância na mobilidade social;  

 Promover a realização pessoal e social dos alunos e dos formandos;  

 Assegurar uma escolaridade de segunda oportunidade;  

 Garantir o respeito pelas hierarquias, atendendo ao papel de cada elemento da comunidade 

educativa;  

 Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola;  

 Fomentar a autonomia pedagógica e organizativa.    

 

14.1.3. Valores 

A escola, tal como a sociedade, deve reger-se por valores essenciais à vida em comunidade.   

Assim, compete-lhe promover um ambiente que promova a apropriação de valores como:  
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Identidade

Inclusão

Parcerias

Mudança

Responsabilidade Envolvimento

Cultura de 
Agrupamento

Avaliação

Respostas 
Educativas

  Liberdade – para aprender, refletir, intervir, criticar, fruir direitos, responsabilidade e deveres;  

  Tolerância – para a promoção de um espírito democrático e pluralista, para a abertura ao 

diálogo e para a efetivação do direito à diferença;  

 Solidariedade – na assunção do exercício de uma cidadania responsável;  

 Equidade – na salvaguarda da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares;  

 Justiça – na valorização da dimensão humana do trabalho e na responsabilização adstritas à 

autonomia e individualidade. 

 

 

15 - FINALIDADES E OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DO PROJETO EDUCATIVO 
 

15.1. Finalidades 
 

Tendo em conta a formação integral, a valorização do sucesso académico e profissional, mas 

também a promoção de práticas e valores estruturantes da sociedade, a satisfação da comunidade 

educativa, envolvida num processo de construção coletiva de um serviço de qualidade, são 

finalidades deste Projeto Educativo: 
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Identidade = Construção de um sentido de pertença e de coesão que leve ao reconhecimento na 

comunidade das suas características organizacionais. 

 

Inclusão = Procura de respostas adequadas a todos os alunos, respeitando e integrando as 

diferenças e de acordo com as suas necessidades. 

 

Parcerias = Estabelecimento de uma rede de colaboradores e parceiros locais, nacionais e 

internacionais numa perspetiva de abertura ao exterior. 

 

Mudança= Desenvolver uma escola aberta às transformações da sociedade, do meio, de si própria 

e à inovação com abertura aos desafios e solicitações emergentes do contexto educativo. 

 

Respostas educativas = Valorizar o saber, o conhecimento, o empenho e o trabalho dos alunos, 

nos seus diferentes ritmos de aprendizagem. 

  

Responsabilidade = Valorização do capital humano numa corresponsabilização em prol das 

finalidades e objetivos do Agrupamento. 

 

Envolvimento = Procura de respostas diferenciadas para problemas concretos, de forma 

concertada englobando todos os intervenientes. 

 

Cultura de Agrupamento= Existência de um ambiente entre os vários atores educativos propício ao 

bom ambiente educativo e à assunção de responsabilidades e consequente articulação. 

 

Avaliação = Monitorização consubstanciada num processo de gestão e melhoria da qualidade de 

ensino, numa perspetiva de melhoria contínua da organização (Planear  Executar  Rever  

Ajustar). 

 

15.2. São objetivos estratégicos: 
 

 Valorizar o saber e o conhecimento, fomentando a aquisição de competências ao nível do 

saber fazer; 
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 Promover o sucesso educativo, valorizando o empenho e o trabalho dos alunos, nos seus 

diferentes ritmos de aprendizagem; 

 Promover a inclusão e o respeito pela diferença; 

 Promover valores de cidadania ativa e participada; 

 Melhorar o comportamento indisciplinado dos alunos; 

 Promover a educação para a saúde; 

 Fomentar o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de práticas, 

experiências e saberes; 

 Promover as diferentes literacias; 

 Promover uma cultura de colaboração interna e externa. 

 

 

16– PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 

16.1. Estrutura organizacional e funcional 
        

         A partir do diagnóstico da realidade do Agrupamento de Escolas de Ourique e com base no 

levantamento das áreas de sucesso, das áreas problemáticas e da reflexão feita sobre estas 

referências, neste Projeto Educativo são definidos os seguintes Princípios Orientadores que 

servirão de guia de ação e as Áreas de Intervenção (Compromissos) para os próximos quatro anos 

letivos: 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ourique, para o período de 2017/ 2021, irá 

apresentar como Áreas de Intervenção: 

1- Melhorar o sucesso educativo;  

2- Consolidação e sustentação do processo de autoavaliação do Agrupamento; 

3- Melhorar o comportamento indisciplinado dos alunos; 

4- Otimização das práticas colaborativas (nos departamentos, entre departamentos, entre 

ciclos); 

5- Valorização da Escola como espaço/centro de cultura; 

6- Maior oferta de ações de formação para o pessoal docente e não docente; 
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7- Incentivar a uma maior participação ou envolvimento dos pais ou encarregados de 

educação na vida escolar. 

 

 

Nota: Apesar destas Áreas de Intervenção já terem constado no anterior Projeto Educativo e termos 

obtido uma melhoria em todas, consideramos que é necessário ainda uma crescente melhoria 

destas problemáticas, dada a sua pertinência para o sucesso educativo dos alunos do agrupamento. 

16.2. Princípios Orientadores 

Áreas de Intervenção Princípios Orientadores 

A – Ensino/Aprendizagem 

A1 - Resultados 
Escolares 
-Melhorar os resultados 
académicos dos alunos em 
1%, por ciclo, no triénio 
relativamente à média dos 
três últimos anos letivos. 
Indicador de partida-Taxa 
sucesso: 

1º ciclo: 94 % 

2º ciclo: 89,4 % 

3º ciclo: 79,6 % 

 Sec: 87,5 % 

- Melhorar a média da 
qualidade do sucesso, nos 
níveis de ensino, do 1º,ao 
9º ano, em 0,04, 
relativamente a 2016/17.  

 
Ciclo Dados de partida 
 Ano letivo 14/17 
1º ano   3,84 
2º ano             3,58 
3ºano             3,54 
4º ano             3,80 
5º ano    3,55 
6º ano              3,58 
7ºano              3,24 
8º ano              3,36 
9º ano              3,48 
No ensino secundário - 
Melhorar em 0,15 (quinze 
centésimas) a média da 
classificação interna nas 
disciplinas com 

 Entender a escola como local 
de encontro para a educação e 
aprendizagem;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Criar uma escola de sucesso; 
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Áreas de Intervenção Princípios Orientadores 

classificação inferior a 10. 
Ciclo Dados de partida 
 Ano letivo 14/17 
10º CT   12,53 
10º LH             13,04 
11º CT             13,67 
11º LH             12,50 
12º CT             14,99 
12º LH              14,68         

 

 

 

 

 

 

 
 Promover a sequencialidade 
e a articulação de e entre ciclos; 
 
 
 
 
 Desenvolver o conceito do 
cumprimento das regras na 
escola e na sociedade;  

 Respeitar o material e o 
espaço envolvente.  
 Fomentar o conceito de que 
toda a criança tem direito à 
Educação, independentemente 
da sua condição familiar, 
económica, cultural, social e 
cognitiva;  

 

A2 – Ação Educativa 
 
- Otimização das práticas 
colaborativas (nos 
departamentos, entre 
departamentos, entre 
ciclos) 

A3 – Alunos 
 

- Fomentar iniciativas e 
ações de forma a 
melhorar o 
comportamento 
indisciplinado dos alunos. 
 
 
- Valorização da Escola 
como espaço/centro de 
cultura 

 
B – Escola/Comunidade 

B1 - Relação Interna 
 Melhorar as relações 
interpessoais;  

 
 Entender a Escola como um 
espaço virado para o exterior e 
não fechado sobre si mesmo;  
 
 Divulgar a imagem da escola: 
quem somos, o que fazemos, 
onde queremos chegar.  

B2 – Relação Externa 
- Melhorar a participação 

ou envolvimento dos pais 

ou encarregados de 

educação na vida escolar 

em 0,5 %, no 2º, 3º ciclo e 

Sec. No pré-escolar e 1º 

ciclo manter. 

Ciclo Dados de partida 
 Ano letivo 16/17 
2º ciclo 96,3% 
3º ciclo 93,9% 
Secundário 86,5% 
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Áreas de Intervenção Princípios Orientadores 

 
C – Formação dos 
alunos enquanto 
cidadãos 

  
 Fomentar a formação dos alunos 
para a vida; 
 
 Fomentar a participação 
democrática na vida da escola com 
base na interiorização de valores 
democráticos e de cidadania;  
 
 Promover a participação 
democrática dos alunos na vida da 
escola, como forma de aprendizagem 
e estímulo do exercício de 
autonomia, do sentido crítico, do 
espírito do diálogo, entreajuda, 
solidariedade, iniciativa e de 
criatividade;  
 
 Promover a integração social 
diferenciada dos alunos no mercado 
de trabalho e na vida ativa.  
 

 
D – Formação do 
pessoal docente e 
não docente 

  
 Desenvolver estratégias e 
processos de aquisição e de 
atualização do conhecimento 
profissional.  
 

 
E - Organização e 
Gestão 
 

E1 – Auto - Regulação 
Consolidação e 
sustentação do processo 
de autoavaliação do 
Agrupamento. 

 Estruturar, desenvolver e 
consolidar o processo de 
autoavaliação do agrupamento. 
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16.3  Áreas de Intervenção 

16.3.1  A – Ensino/Aprendizagem   

            A1- Resultados escolares 

Relativamente aos resultados escolares, as linhas de ação são as seguintes: 

 

● Oferecer um plano de estudos adequado à diversidade dos alunos;  

● Considerar as aprendizagens não realizadas, nos planos de trabalho de turma do 2.º e 3.º Ciclos, 

no caso de retenção de alunos, permitindo que o Conselho de Turma adote estratégias 

estruturadas e consistentes para melhor superação das dificuldades dos alunos; 

● Implementar momentos de análise e reflexão que permitam a adoção de medidas pedagógicas que 

produzam efeitos na melhoria dos resultados dos alunos abrangidos pelos planos de 

acompanhamento pedagógico.  

● Considerar, nos planos de trabalho de turma os dados recolhidos da avaliação diagnóstica (tendo 

em vista a contribuição para uma melhor adequação e/ou reformulação destes documentos, de 

acordo com a especificidade das turmas);  

● Criar hábitos regulares, objetivos e rigorosos de Avaliação Interna dos métodos e dos resultados 

no Agrupamento; 

● Fazer uma reflexão dos resultados internos, em cada período letivo, com a respetiva comparação 

em relação ao período anterior; 

● Consolidar as práticas promotoras de sucesso escolar assentes numa cultura de exigência e 

responsabilidade;  

● Implementar aulas de recuperação e apoio às disciplinas sujeitas a exame nacional. 

● Implementar aulas de apoio ao estudo no 1º e 2º ciclo; 

● Disponibilizar Sala de Estudo no 3º ciclo e secundário às disciplinas de carácter mais teórico; 

• Implementar mecanismos de prevenção de insucesso em colaboração com as estruturas de 

coordenação pedagógica. 

• Sensibilizar e envolver os pais e Encarregados de Educação como agentes promotores no 

processo de aprendizagem dos seus filhos; Articular atividades de apoio aos alunos relativamente 

ao projeto de parceria com a autarquia, no âmbito do projeto Portugal 2020, de promoção do 

sucesso escolar. 
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Metas Indicadores 

• Melhorar o sucesso educativo dos alunos 

do Agrupamento, em 1% por ciclo, no triénio, 

relativamente aos 3 últimos anos letivos. 

 Taxa de sucesso (triénio 2014-2017): 
 1ºciclo: 94 %    
 2ºciclo: 89,4 % 
 3ºciclo: 79,6 % 
Secundário: 87,5 % 

- Aumentar a média aritmética dos níveis 

atribuídos do 1º ao 9º ano, em 0,04, 

relativamente ao último triénio.  

 

Média dos níveis (triénio 2014/17)  
1º ano: 3,84 
2º ano:  3,58    
3ºano: 3,54 
4º ano:  3,80 
5º ano: 3,55 
6º ano: 3,58 
7ºano: 3,24 
8º ano: 3,36 
9º ano:  3,48 

- Aumentar os níveis da classificação interna 

em 0,15 para o 9º ano nas disciplinas sujeitas 

a exames nacionais. 

Média da classificação interna (triénio 2014-
2017): 
   Português 9º- 3,00 
   Matemática 9º- 3,10 

 

-No ensino secundário - Melhorar em 0,15 

(quinze centésimas) a média da classificação 

interna. 

Média das classificações(triénio 2.14-17) 
10º  Ciências e Tecnologias- 12,53 
10º Línguas e Humanidades- 13,04  
11º Ciências e Tecnologias- 13,67 
11º Línguas e Humanidades- 12,50  
12º Ciências e Tecnologias- 14,99 
12º Línguas e Humanidades- 14,68 

-Aumentar as classificações internas finais do 

Ensino Secundário nas disciplinas sujeitas a 

exames nacionais em 0,2. 

Classificações médias (triénio 2014-17): 
- Português –                   12,97 
- Matemática-A -              12,87 
- Filosofia-                        12,95 
- Biologia e Geologia -     13,49 
- Física e Química-A -      12,93 
- História-A -                     14,24 
- Geografia -                     16,30 
- Matemática Apl. C.Soc -13,00  

-Garantir a diferença máxima de 25% entre a 

avaliação interna e externa nas disciplinas 

sujeitas a exames nacionais do 9º ano e 

secundário.  

Diferenças entre a avaliação interna e 

avaliação externa (2014_17) 

Anos Média 
Variação 

Variação 
máxima 

9º ano 9,40% 27% 

Secundário 23% 28% 
(média avaliação interna – média avaliação 

externa)/avaliação interna x 100 

-Garantir apoios aos alunos do 1º e 2º ciclos. 
- Manutenção e promoção do projeto 
“Oficinas de Estudo”; 

Indicadores de avaliação do projeto “ a 
descoberta do saber “;  
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- Disponibilização de salas de estudo. 
   

  

- Nº de turmas por ano de escolaridade a 
beneficiar das aulas de apoio ao estudo 
- Nº de alunos inscritos por freguesia e ano 
de escolaridade; 
- Nº de alunos com insucesso escolar a 
frequentar as aulas de apoio ao estudo; 
- Nº de professores afetos no apoio ao 
estudo por disciplina;    
- Nº de alunos que frequentam as salas de 
estudo na escola. 

-Garantir o acompanhamento (psicologia 

Clínica e educacional; terapias da fala; 

psicomotricidade a 80% dos alunos 

sinalizados pelas diferentes estruturas 

pedagógicas para o próximo triénio. 

Indicadores de avaliação do projeto “ a 

descoberta do saber” 

-Nº de alunos e turmas a beneficiar de 
Programas de promoção de competências 
sociais;  
- Nº de alunos em acompanhamento nas 
diferentes terapias: 
- Psicologia educacional; 
- Psicologia Clínica; 
- Terapia da fala;  
- Psicomotricidade (confirmar se estão todas 
as terapias). 

-Melhorar até 2% a taxa de sucesso dos 

alunos indicados para as aulas de apoio ao 

estudo/apoio pedagógico acrescido em todos 

os ciclos. 

Níveis atribuídos no 1º período e a sua 

evolução até ao final do 3ºperíodo. 

-Garantir a criação de cursos de educação 

formação para o 2º e 3º ciclo e cursos 

profissionais no ensino secundário sempre 

que se verifiquem os critérios mínimos para a 

sua candidatura.  

- Nº de alunos abrangidos; 
- Nº de propostos pela direção; 
 - Nº de cursos aprovados.  
 

Realizar duas ações anuais para o 2º e 3º 

ciclo que contribuam para a redução do 

absentismo escolar. 

-Nº de ações realizadas;  
-Nº de alunos abrangidos. 
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            A2- Otimização das práticas colaborativas  

Relativamente à otimização de estruturas, as linhas de ação são as seguintes: 

●  Promover o trabalho colaborativo das diferentes estruturas (Conselhos de turma, 

Departamentos Curriculares; Coordenações de Ciclo, Conselho Pedagógico, Conselho 

Geral), de coordenação pedagógica, visando o sucesso educativo dos alunos;  

● Coordenar e supervisionar as práticas letivas, por parte dos coordenadores de departamento, 

levando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem;  

● Supervisionar o funcionamento das atividades de animação socioeducativa e de 

enriquecimento curricular no 1.º CEB, através das práticas desenvolvidas nos diferentes 

níveis de ensino, por parte do Conselho Pedagógico;  

● Monitorizar os procedimentos adotados, por parte dos coordenadores de departamento e do 

Conselho Pedagógico, para fomentar a articulação curricular e a sequencialidade das 

aprendizagens entre os vários níveis de ensino, no sentido da contínua melhoria das práticas 

letivas e da promoção do sucesso escolar;  

● Construção de instrumentos de autoavaliação docente para reflexão das suas práticas, com 

supervisão trimestral dos coordenadores de departamento; 

● Diversificar as estratégias nos diferentes anos de escolaridade, por parte dos dinamizadores 

das atividades de enriquecimento curricular e dos professores das respetivas áreas 

curriculares, promovendo a sequencialidade das aprendizagens, através da articulação entre 

os três ciclos do ensino do básico (1.º, 2.º e 3.º); 

● Lecionar a atividade de enriquecimento curricular Atividade Física e Desportiva em dias 

alternados, com vista ao cumprimento do legalmente estipulado;  

● Promover a articulação entre o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades e os Planos de 

Trabalho de Grupo/ Turma, Plano de Melhoria, e Plano de Ação Estratégico de Melhoria do 

Sucesso Escolar, de forma a otimizar o funcionamento do Agrupamento; 

● Explicitar, no Plano Anual de Atividades, a articulação interciclos e interdepartamental, de 

modo a fomentar a sequencialidade das aprendizagens, promovendo uma intervenção aferida 

de todos os elementos da comunidade educativa;  

● Reforçar a articulação entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, de modo a assegurar a 

aquisição das competências necessárias para a transição e a continuidade das 

aprendizagens;  

● Reforçar a articulação de conteúdos interdisciplinar e entre ciclos;  

● Utilizar metodologias/estratégias motivadoras, diversificadas e adequadas às situações de 

aprendizagem e aos interesses dos alunos;  

● Desenvolver trabalho cooperativo de planificação baseado num processo de análise e 

reformulação;  

● Promover a programação e articulação de atividades de leitura e escrita entre os diversos 

departamentos e a biblioteca escolar, reforçando entre outras as orientações do Plano 

Nacional de Leitura. Articular atividades com a biblioteca Municipal. 

● Anexar as evidências que sustentam o processo de referenciação dos alunos (trabalhos, 

registos de avaliação, entre outros considerados pertinentes), de forma a tornar esse 

processo mais explícito e completo;  
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● Recolher, tratar e analisar sistematicamente os resultados académicos dos alunos com NEE, 

no sentido (re) adequar as práticas pedagógicas;  

● Articular atividades de apoio aos alunos relativamente ao projeto de parceria com a autarquia, 

no âmbito do projeto 2020, de promoção do sucesso escolar. 

● Proporcionar condições favoráveis e de incentivo a trabalho cooperativo. 

 

 

 

 

 

            A3- Alunos – indisciplina /Valorização da Escola como espaço de 

cultura  

 

● Promover o conhecimento e o respeito pelo Regulamento Interno – Incumprimento dos 

deveres pelos alunos – INDISCIPLINA; 

Metas Indicadores 

-Garantir a realização anual de 4 reuniões de 

articulação entre pré-escolar e 1º ciclo;  

 

-Nº de reuniões realizadas por ano letivo; 

-Inquéritos;  

-Número de alunos por atividade; 

-Atas. 

-Garantir a realização anual de 2 reuniões de 

articulação entre o 1º ciclo e o 2º ciclo; 

 

-Análise das atas de reuniões;  

-Nº de reuniões realizadas por ano letivo; 

-Garantir a uniformização de instrumentos de 

avaliação por ano de escolaridade; 

-Atas de departamento/grupo disciplinar; 

-Garantir a realização mensal de trabalho 

colaborativo entre docentes dos diferentes 

grupos disciplinares do 2º,3º ciclo e 

Secundário; 

-Existência de tempo mensal comum para 

trabalho colaborativo dos docentes da 

mesma área disciplinar; 

-Garantir que 100% dos professores do 

mesmo grupo disciplinar tenho no horário 

mensal 45 minutos para o trabalho 

colaborativo;  

-Horários dos professores; 

-Garantir que o trabalho de supervisão seja 

realizado pelos coordenadores três vezes 

no ano. 

-Análise de mapas de supervisão/atas. 
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● Reforçar a equipa multidisciplinar com a envolvência do máximo de parceiros possível e com 

enfoque na prevenção da indisciplina; 

● Realizar ações concertadas para a resolução de situações de indisciplina de alunos, 

nomeadamente: ministrar formação a docentes e não docentes; concretizar ações com alunos 

e pais; articular com equipas multidisciplinares e com instituições parceiras locais e parcerias 

não locais, bem como a Associação de Estudantes e outros alunos em projetos de promoção 

de disciplina com os seus pares;  

● Promover intercâmbios com a Escola Segura; 

● Dinamizar o trabalho em assembleia e em equipa;  

● Dinamizar espaços de reflexão e de debate;  

● Promover e divulgar boas práticas de não violência em meio escolar; 

● Dinamizar e fomentar ações de cidadania e ética; 

● Dinamizar e fomentar a formação pessoal e específica de docentes e não docentes; 

● Elaborar e divulgar, no início de cada ano letivo, um folheto contendo regras e procedimentos 

a adotar (divulgação aplicação do código de ética e conduta) 

● Reforçar a implementação de projetos e atividades que promovam a formação integral do 

aluno; 

● Desenvolver e implementar as medidas de autoproteção;  

● Fomentar a participação dos alunos em concursos / campeonatos/ olimpíadas e/ ou outros 

eventos; 

● Desenvolver projetos facilitadores da inclusão de alunos estrangeiros; 

● Responder às dificuldades específicas/interesses dos alunos; 

● Responsabilizar os Encarregados de Educação e os alunos pelo cumprimento das medidas 

de apoio; 

● Assegurar atempadamente a despistagem e encaminhamento de alunos com necessidades 

educativas especiais e desenvolver projetos facilitadores da sua inclusão;  

● Diversificar respostas educativas para os alunos que não frequentam determinadas áreas curriculares 

do Ensino Regular, oferecendo-lhes alternativas diferenciadas de aprendizagens em contexto escolar. 
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Metas Indicadores 

Garantir que o plano anual de atividades 

contempla ações direcionadas para a 

redução da indisciplina: 

- Realizar anualmente 3 assembleias 

promovidas pela associação de estudantes 

ou diretores de turma direcionadas aos 

alunos do 2º/3º ciclo e secundário;  

- Atuar preventivamente junto da totalidade 

dos alunos sinalizados com comportamentos 

de indisciplina;  

-Nº de ações realizadas por ciclo;  

-Nº de alunos abrangidos; 

 

-Garantir que o plano de atividades do GAAF 

contempla 2 ações de sensibilização anuais 

direcionadas para a redução da indisciplina  

nas turmas identificadas como prioritárias.  

-Nº de ações realizadas anualmente; 
-Nº de alunos abrangidos por ano turma e 
ano de escolaridade;   

Garantir a elaboração de um plano de 
formação para o triénio que contemple:  
-A realização anual de 1 ação de formação 
direcionadas aos docentes; 
-A realização de 2 ações de formação 
direcionadas aos não docentes.  

-Nº de ações realizadas para docentes e não 
docentes;  
-Nº de docentes abrangidos por ciclo;  
-Nº de Funcionários abrangidos;   
-Tipo de formação realizada. 
 

-Criar um manual de conduta dos assistentes 

operacionais perante a indisciplina.  

-Inquérito do grau de cumprimento do manual 

de conduta.    

-Aumentar em 2% a participação regular da 

comunidade escolar nas atividades do 

agrupamento.  

Nº médio de participantes por atividade  

Projetos/Clubes Dados Partidas 2016/17

       Inscritos   Participação regular 

Boccia    14          8 

Natação 36           12 

Futsal            16             8 

Badminton 28           15 

-Garantir que os alunos  consideram o 

agrupamento um lugar disciplinado e seguro.  

Inquérito de 2015, à pergunta “Sentes-te 

seguro no espaço escolar?” resultou 4,6 

(escala 0-5) 

Manter a participação regular da comunidade 

escolar na biblioteca escolar  

Biblioteca Escolar              Dados de Partida 
  
-Leitura (consulta presencial) 498 
-Pesquisa (Internet)                     2015 
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16.3.2   B - Escola/Comunidade   

               

             B1- Relação Interna   

Relativamente à relação interna, as linhas de ação são as seguintes: 

 

• Promover a cultura de escola/agrupamento; 

• Otimizar o circuito de informação no agrupamento; 

• Divulgar os documentos orientadores da vida do Agrupamento; 

• Dinamizar, frequentemente, a página eletrónica do agrupamento, de forma a impulsionar a 

circulação de informação, envolvendo e motivando toda a comunidade educativa;  

• Implementar estratégias de promoção das bibliotecas escolares. 
 

 

-Estudo                                  458 
-Realização do TPC                      227 
-Trabalho Individual                       215 
-Trabalhos de Grupo              56 
-Aulas na Biblioteca                       195 
-Requisição domiciliária (Livros)  699 
-Livros requisitados para  
 a sala de aula                      1119 
-Computadores: 
  -(elaboração de trabalhos)          813 

  -(Computadores-Jogos)              278 

-Aumentar o número de alunos que 

participam em atividades extracurriculares; 

-Análise quantitativa e qualitativa dos 

relatórios de atividades, clubes e projetos. 

-Aumentar o nº de alunos  inscritos  em 

atividades, concursos, designadamente 

olimpíadas e concursos nacionais  

Dados de partida -  2016/17 

- Parlamento Jovem -  8 
- Plano Nacional de Leitura - Todos os alunos 
- Desporto Escolar (atividades) - 43 
- Operação Nariz vermelho - 14 
- Ecoescolas - 21 
- Olimpíadas de Informática- 1 
- Projeto PLIM - 20 
- Lancheira Saudável - 20 
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             B2- Relação Externa   

Relativamente à relação externa, as linhas de ação são as seguintes: 

 

● Promover a ligação escola-meio;  

● Promover a partilha de experiências/ saberes entre escolas através da realização de 

intercâmbios;  

● Envolver as associações de pais e/ ou EE na planificação e implementação de atividades;  

● Organizar sessões formativas/ informativas para EE, implicando-os na aprendizagem e na 

formação pessoal e social dos seus educandos;  

● Promover atividades de articulação escola – família em ações diversificadas de âmbito 

diferenciado;  

● Promover projetos e parceria com diferentes agentes; 

● Envolver os pais e EE na vida da Escola. 

Metas Indicadores 

-Melhorar o  circuito de comunicação para 

divulgação das atividades, informações e/ou 

assuntos da escola de forma a possibilitar o 

seu maior destaque;  

-Nº de atualização semanais;  

-Ampliar as redes sociais de comunicação. 

-Articular com a Associação de Pais e 

Município de forma a garantir uma maior 

divulgação da página da internet do 

Agrupamento; 

-Link na Página da associação de pais; 

- Link na Página do Município.  

-Estimular os professores a utilizarem a  via 

digital para um a maior conhecimento das 

atividades e/ou assuntos de relevância da 

escola;  

-Nº de vias digitais utilizadas.  

-Elaborar um documento facilitador do 

conhecimento do Regulamento interno.  

-Construção do documento. 

-Atualizar permanente os documentos 

orientadores na página do agrupamento de 

escolas. 

-Página da internet. 

-Atualizar semanalmente  todas as atividades 

realizadas nas bibliotecas escolares. 

-Boletins informativos; 

-Blogues; 

-Páginas das bibliotecas escolares.  
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16.3.3  C- Formação aos alunos enquanto cidadãos   

              Relativamente à formação dos alunos enquanto cidadãos, as linhas de ação são as 

seguintes: 

● Interiorizar valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

● Divulgar os Direitos da Criança; 

● Promover atitudes de respeito e aceitação por povos e culturas diferentes; 

●  Divulgar Princípios de Tolerância, Liberdade e Democracia; 

● Promover a multiculturalidade em ambiente escolar, sem discriminações de ordem cultural e 

racial; 

Metas Indicadores 

-Manter nos 100% os níveis de participação 

ou envolvimento dos pais ou encarregados 

de educação na vida escolar o pré-escolar e 

1º ciclo; 

-Níveis de participação por ciclo  

Nº de participantes. 

-Melhorar a participação ou envolvimento dos 

pais ou encarregados de educação na vida 

escolar em 0,5 %, no 2º, 3º ciclo e 

Secundário. 

-Nº de reuniões efetuadas envolvendo pais e 

encarregados de educação;  

-Nº de atividades promovidas pelo 

agrupamento em que comparecem 

encarregados de educação.  

-Garantir a realização de 1 sessão  

informativa anual envolvendo os 

encarregados de educação do agrupamento.  

-Nº de participantes por sessões de 

informação. 

-Manter os níveis de participação dos 

encarregados de educação que pertencem à 

Associação de Pais, na definição de ações 

do  Plano de atividades do agrupamento. 

-Nº de ações promovido pela  Associação de 

Pais.  

 

-Diversificar e alargar os protocolos e 

parcerias com entidades dos externas no 

concelho e em concelhos limítrofes;  

-Nº de protocolos celebrados com entidades 

público-privadas  

-Aumentar a Participação dos Pais e 

Encarregados de Educação nas atividades 

do PAA mediante convite direto. 

-Nº de atividades promovidas pelo 

agrupamento em que comparecem 

encarregados de educação. 
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●  Promover o respeito pelas várias entidades Civis (Bombeiros, Proteção Civil, Junta de 

Freguesia, CMA, associações de diversas funções); 

● Reforçar a autoridade dos agentes educativos; 

● Reconhecer autoridade e respeitar os outros na escola; 

● Reforçar o espírito de pertença à Escola e permitir a interação entre alunos; 

● Dinamizar atividades culturais, visando o enriquecimento do currículo de escola; 

● Promover nos alunos a aquisição de competências enquanto cidadãos; 

● Permitir que os alunos portadores de necessidades especiais possam interagir com os 

demais e vice-versa, e que ambos aprendam a lidar com as diferenças, não para anulá-las, 

mas para poder usá-las como fonte de contato verdadeiro e de amadurecimento mútuo. 

 

 

 

 

 

 

 

Metas Indicadores 

Garantir o desenvolvimento de ações anuais 

para o triénio que contemplem a formação 

dos alunos enquanto cidadãos: 

 

- Realizar uma ação anual que incluam 

exercícios de evacuação e simulacros, regras 

de segurança, sismos e incêndios; 

- Realizar uma ação anual que permita a 

cooperação entre diferentes contextos 

socioeconómicos e culturais. 

Nº de entidades envolvidas 

Nº de ações realizadas por temática  

Nº de escolas envolvidas 

Nº de alunos abrangidos  

Atividades realizadas no Dia cultural 

 

-Aumentar o nº de entidades e parcerias para 

a dinamização das atividades (exemplo: 

Escola segura, Bombeiros, Proteção civil…). 

-nº de parcerias envolvidas;  

-nº de projetos dinamizados.  

-Garantir a continuidade da oferta 

complementar educação para a cidadania  

-Nº de turmas com oferta complementar; 
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16.3.4  D – Formação Pessoal docente e não docente            

Relativamente à formação do pessoal docente e não docente, as linhas de ação são as seguintes: 

 

● Elaborar o plano anual de formação com base no levantamento de necessidades formativas 
de pessoal docente e não docente;  

● Organizar ações/ sessões de formação centradas na concretização do Projeto Educativo do 
Agrupamento, valorizando os recursos humanos e materiais, através da partilha de 
conhecimentos;  

● A realização de ações de formação/ sensibilização, no âmbito da Educação Especial, para os 
diferentes intervenientes da comunidade escolar, no sentido de promover a valorização e a 
qualificação profissionais, mas também a articulação. 

 

 

 

16.3.5  E – Escola/Comunidade   

               

  Autorregulação, consolidação e sustentação do processo de autoavaliação do 

agrupamento  

• Desenvolver com carater contínuo o processo de autoavaliação, através da equipa de avaliação 

interna do agrupamento. 

 

Metas Indicadores 

Definição do plano de formação para os 
docentes que contemple: 
 
- nº de professores abrangidos 
- nº  de formações / horas anuais  
- Temática de formação de acordo com as 
necessidades dos docentes e direção 
executiva 

 
-Nº de docentes abrangidos;  
-Nº de ações de formação realizadas.  

Assegurar em articulação com Município o 
plano de formação para todos os funcionários 
do Agrupamento que define :  

- Nº de formações por funcionário /horas 
anual; 

- Temática da formação de acordo com as 
necessidades do agrupamento. 

 
-Nº de funcionários abrangidos; 
-Nº de horas anuais por funcionário;  
-Nº de ações de formação realizadas.  
 



 
 

__________________________________________________________________________________________ 
www.aeourique.net Projeto Educativo 2017/2021 Página 56 de 67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas Indicadores 

-Realizar uma ação anual junto da 

comunidade escolar que apele à participação 

no processo de avaliação do agrupamento;  

- Questionários e inquéritos aplicados a 

comunidade escolar.  

-Garantir um mínimo de 10% de participação 

dos diferentes elementos que compõem a  

comunidade escolar( alunos, funcionários e 

professores) participa na avaliação do 

agrupamento através da aplicação de 

questionários. 

 

-Nº de intervenientes na avaliação do 

agrupamento.  

-Elaborar um relatório anual que reflita a 

avaliação anual do agrupamento;  

-Relatório anual; 
-Plano de melhoria.  

-Garantir a divulgação anual a toda a 

comunidade escolar dos resultados da 

avaliação e medidas de melhoria através dos 

canais digitais de comunicação.  

-Publicação do relatório anual de avaliação 

interna.  
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17. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

17.1. Critérios de Distribuição Docente 
 

 A componente letiva do horário semanal dos docentes é, em função do respetivo ciclo e nível 

de ensino, a que se encontra fixada no artigo 77º do ECD; 

 A componente letiva de cada docente corresponde ao número de horas de aulas lecionadas e 

abrange todo o trabalho efetuado com a turma ou grupo de alunos durante o período de 

lecionação de cada disciplina ou área curricular não disciplinar; 

 Os Educadores de Infância do Pré-escolar, cumprem vinte e cinco horas letivas, duas horas 

de organização do trabalho escolar, uma hora de atendimento aos Encarregados de 

Educação e 2 horas para supervisão da componente de apoio à família; 

 Os docentes titulares de turma do 1º ciclo cumprem vinte e cinco horas letivas, duas horas de 

apoio ao estudo, uma hora de atendimento aos Encarregados de Educação e 2 horas para 

supervisão pedagógica das atividades de enriquecimento curricular;  

 Os docentes de apoio educativo do 1º ciclo cumprem vinte e cinco horas letivas e três não 

letivas de apoio ao estudo; 

 Os docentes da Educação Especial cumprem vinte e duas horas e quatro horas não letivas 

exclusivamente com alunos com NEE; 

 Os professores do 2º, 3º ciclos e secundário cumprem vinte e seis ou vinte e sete tempos 

semanais na escola (inclui tempos supervenientes). As horas resultantes desta redução 

serão, entre outras funções, utilizadas em trabalhos/desempenho de cargos no 

estabelecimento de ensino; 

 Os professores que lecionam a menos de 100 alunos cumprem 27 horas semanais de 

trabalho letivo e não letivo. Os docentes que lecionam a mais de 100 alunos cumprem 26 

horas semanais de trabalho letivo e não letivo; 

 O Diretor poderá decidir pela continuidade pedagógica em todo o agrupamento, sem prejuízo 

no definido nos pontos seguintes, desde que não haja conflitos que condicionem o processo 

de ensino – aprendizagem e não se verifique qualquer incompatibilidade para os docentes;  

 No primeiro ciclo e pré-escolar o procedimento em ano de concursos, será de um ciclo de 

colocação de 4 anos. O critério geral que se aplica na colocação do docente numa escola 

deve ser o da graduação profissional de acordo com a legislação em vigor. No caso do 
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docente não mudar de escola, de acordo com a graduação profissional, deverá dar 

continuidade pedagógica desde que não se verifique qualquer incompatibilidade;  

 No 1º ciclo e pré-escolar sempre que se encerre um estabelecimento de ensino, ou redução 

do número de turmas, deixa de se verificar a continuidade pedagógica aplicando-se por isso o 

critério relativo à graduação dos docentes. 

 Sempre que possível não atribuir mais do que três níveis de ensino ao mesmo docente;  

 Deve evitar-se a atribuição de mais de seis turmas por professor;  

 Os cargos devem ser atribuídos preferencialmente a professores do quadro de agrupamento; 

 As disciplinas de exame devem ser lecionadas preferencialmente por professores do quadro 

de agrupamento; 

 Os docentes podem independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar toda e 

qualquer disciplina, no mesmo ou outro ciclo ou nível de ensino para o qual detenham 

formação adequada; 

 As aulas de recuperação/apoio devem preferencialmente lecionadas pelo professor da 

disciplina. 

 

 

17.2. Critérios para elaboração de horários 
 

 O início das atividades letivas da parte da manhã será pelas nove horas e pelas catorze e dez 

da parte da tarde; 

 O limite máximo entre os turnos da manhã e da tarde será de noventa minutos; 

 A concentração máxima das atividades letivas pela parte da manhã;  

 Turmas com disciplinas que têm exames nacionais e disciplinas mais teóricas devem ser 

lecionadas preferencialmente no horário da manhã;  

 As disciplinas devem ser lecionadas nos espaços específicos correspondentes a cada uma 

das suas áreas curriculares;  

 A distribuição da carga curricular de mais de dois dias, poderá ter dois dias consecutivos e 

outro não; 

 As línguas estrangeiras devem ficar em dias alternados;  

 Nas disciplinas em que a turma está dividida em turnos, as aulas correspondentes a esses 

turnos devem ser lecionadas no mesmo dia;  
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 As aulas de recuperação/apoio devem estar juntas ao bloco de quarenta e cinco minutos e 

ser lecionadas pelo professor da disciplina, preferencialmente;  

 Continuação de um dia com termo das aulas às quinze horas e quarenta minutos para a 

realização de reuniões;  

 Continuação, na medida do possível, de uma tarde sem atividades letivas, ou em alternativa 

de dois dias com termo das aulas às quinze horas e quarenta minutos;  

 Cada turma do 2º ciclo tenha quarenta e cinco minutos diários, duzentos e vinte e cinco 

minutos semanais, para aulas de apoio ao estudo às seguintes disciplinas: Português, Inglês, 

Matemática, História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais atribuídas de preferência ao 

docente da turma coincidindo com o final ou o início dos blocos letivos e em tardes sem 

componente letiva;  

 As salas de estudo para o segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário decorrem no 

primeiro bloco da tarde de quarta-feira; 

 As AEC devem ser lecionadas todos os dias, e desde que tal se mostre necessário a 

flexibilização do horário pode ocorrer até dois dias por semana, colocando-se antes ou depois 

da atividade curricular da manhã e/ou antes da atividade curricular da tarde; 

 Na disciplina de Educação Física, as aulas lecionadas no período da tarde só poderão ter 

início após as 14 horas 55 minutos, respeitados três tempos entre o almoço e a prática da 

disciplina. 

 

 

17.3. Critérios para a constituição de turmas 
 

Os critérios pedagógicos para a constituição das turmas neste Agrupamento, conforme o estipulado 

no ponto 5.1. do Despacho nº 14296/2007 de 3 de Julho, alterado pela retificação nº 1258/2007 de 

13 de Agosto, o Despacho 19117/2008 de 17 de Julho e o Despacho nº5048-B/2013, 12 de abril, 

são os seguintes: 

Os critérios para a constituição de turmas do PRÉ-ESCOLAR , de acordo com o Despacho 

Normativo nº 7-B/2015, são os seguintes:  

  Na Educação Pré-Escolar as turmas são constituídas por um número mínimo de 20 e um 

máximo de 25 crianças; 

 As turmas da educação pré-escolar que integrem crianças com necessidades educativas 

especiais de caráter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo 
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grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 crianças, não podendo incluir mais 

de duas crianças nesta situação; 

    Na constituição das turmas devem ser dadas as seguintes prioridades: 

 1ª Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 de Dezembro; 

 2ª Que completem 4 anos de idade até 31 de dezembro; 

 3ª Que completem 3 anos de idade até 15 de setembro; 

 4ª Que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de 

desempate em situação de igualdade, devem ser observadas, sucessivamente, as seguintes 

prioridades: 

  1ª Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo com 

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

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

90/2001, de 20 de Agosto; 

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

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

influência do estabelecimento de educação pretendido;  

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

meses e dias;  

 6ª - Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido;  

 As turmas do 1º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos, não podendo 

ultrapassar esse limite; 

 As turmas do 1º ciclo do ensino básico, nas escolas de lugar único que incluam alunos de 

mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 18 alunos; 

 As turmas do 1º ciclo do ensino básico, nas escolas com mais de um lugar, que incluam 

alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos; 

 As turmas dos 5º aos 12ºanos de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 24 

alunos e um máximo de 30 alunos; 

 As turmas com alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente e cujo 

programa educativo individual assim o determine, são constituídas por 20 alunos, no máximo, 

não podendo incluir mais de 2 alunos nestas condições; 
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 No 9º ano de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção do 

conjunto das disciplinas que integram as componentes curriculares artística e tecnológica é de 

10 alunos; 

 Nos cursos científico-humanísticos, nos cursos tecnológicos e nos cursos artísticos 

especializados no nível secundário de educação, o número mínimo para abertura de um 

curso é de 24 alunos e de uma disciplina de opção é de 10 alunos; 

 É de 15 alunos o número para abertura de uma especificação nos cursos tecnológicos e de 

uma especialização nos cursos artísticos especializados. 

 Medida de apoio aos alunos com Português como Língua Não Materna de acordo com ao 

Despacho Normativo 7/2006, de 6 de Fevereiro, integrado nas atividades de Sala de Estudo, 

sempre que o número de alunos por nível de proficiência seja inferior a 10, tendo em conta o 

ofício DGIDC/2011/GD/8. 

 Sempre que as atividades escolares decorram nos períodos da manhã e da tarde, o intervalo 

para almoço não poderá ser inferior a uma hora para estabelecimentos de ensino dotados de 

refeitório e de uma hora e trinta minutos para os restantes; 

 Em qualquer nível de ensino, deverão prevalecer critérios de natureza pedagógica. O grupo 

turma deverá ser mantido, exceto quando houver necessidade de reajustamento devido às 

disciplinas de opção ou eventual desdobramento da turma; por indicação do Conselho de 

Turma/Docentes ou, ainda, a pedido, fundamentado do encarregado de educação, desde que 

não sejam contrariadas as normas estipuladas.  

 A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o equilíbrio, sempre 

que possível relativamente à idade e sexo.  

 A distribuição dos alunos retidos far-se-á de forma equilibrada pelas várias turmas.  

 Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, devendo 

ser respeitada, em cada turma, a heterogeneidade do público escolar, com exceção de 

projetos devidamente fundamentados de direção executiva/direção pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino, ouvido o Conselho Pedagógico; 

 Deverão ser integrados na mesma turma alunos vindos do estrangeiro com dificuldades 

especiais em Língua Portuguesa, a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico previsto.  

 Os alunos com várias retenções ou em situação de abandono escolar, serão encaminhados, 

sempre que possível, para turmas sujeitas a programas específicos (Cursos de Educação 

Formação e Percurso Curricular Alternativo) adaptados, ao seu perfil. 
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 No Ensino Secundário, havendo turmas reduzidas, deve proceder-se ao agrupamento dos 

alunos nas disciplinas de carácter geral; 

 As disciplinas de Educação Física e Línguas Estrangeiras não devem ser lecionadas em dias 

seguidos. 

 O horário dos alunos não pode ter tempos livres intercalados; 

 O horário dos alunos não pode ter mais de 8 tempos letivos diários; 

 Sempre que possível, em cada dia deve haver um misto de aulas práticas e aulas teóricas; 

 Sempre que no final do ano seja feito um diagnóstico pelo Conselho de Turma de 

necessidade de apoio pedagógico, tutorias, etc., devem essas necessidades constar do 

horário da turma em que o/os aluno/s se insere/m; 

 É autorizado o desdobramento de turmas nas disciplinas do Ensino Básico e Secundário de 

acordo com as condições constantes do Despacho Normativo nº7/2013, 11 de junho, anexo 

IV, de que faz parte integrante, sendo referido desdobramento destinado ao trabalho prático e 

ou experimental a desenvolver com os alunos: 

 

1. É autorizado o desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-

Química do 3.º ciclo do ensino básico, exclusivamente para a realização de trabalho prático 

ou experimental: 

a) Quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20; 

b) No tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. 

 

2. O desdobramento a que se refere o número anterior deverá funcionar para cada turno 

semanalmente numa das disciplinas, alternando na semana seguinte na outra disciplina. 

3. A escola poderá encontrar outras formas de desdobramento desde que cumpra a carga 

estipulada no ponto 1. 

4. É autorizado o desdobramento de turmas do ensino secundário, exclusivamente para a 

realização de trabalho prático ou experimental: 

a) Nos cursos científico-humanísticos no tempo semanal de lecionação correspondente a 

cento e cinquenta minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior 

a 20, nas seguintes disciplinas bienais: 

Biologia e Geologia; 

Física e Química A; 
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Língua Estrangeira (da componente de formação específica do curso de Línguas e 

Humanidades). 

b) Nos cursos científico-humanísticos no tempo semanal de lecionação correspondente a 

cem minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas 

seguintes disciplinas anuais: 

Biologia; 

Física; 

Geologia; 

Materiais e Tecnologias; 

Química. 

c) Na componente de formação específica dos cursos científico-humanísticos no tempo 

semanal de lecionação correspondente a cento e cinquenta minutos, no máximo, quando 

o número de alunos da turma for superior a 20 nas seguintes disciplinas: 

Desenho A; 

Oficina de Artes; 

Oficina Multimédia B. 

d) Na disciplina de Geometria Descritiva A da componente de formação específica dos 

cursos científico-humanísticos no tempo semanal de lecionação correspondente a 

cinquenta minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 24; 

e) Nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica dos cursos 

profissionais, até um tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20; 

f) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, nas disciplinas de caráter laboratorial, 

oficinal, informático ou artístico da componente deformação técnica dos cursos 

profissionais, na totalidade da carga horária semanal, quando o número de alunos for 

superior a 15; 

g) Nas disciplinas da componente de formação técnica dos cursos profissionais de música, 

deve ser observado o disposto para as disciplinas congéneres do ensino artístico 

especializado, nos regimes articulado e integrado, na legislação específica aplicável. 

 

 As turmas dos anos sequenciais do Ensino Básico e Secundário, Cursos de Educação 

Formação e Profissionais, bem como das disciplinas de continuidade obrigatória, podem 

funcionar com um número de alunos inferior ao previsto nos números anteriores, desde que 

se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano anterior 
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frequentaram a escola com aproveitamento e tendo sempre em consideração que cada turma 

ou disciplina só pode funcionar com qualquer número de alunos quando for única; 

 A constituição, a título excecional, de turmas com número inferior ou superior ao estabelecido 

nos números anteriores carece de autorização da respetiva Direção Regional de Educação, 

mediante análise de proposta fundamentada do órgão de direção executiva do 

estabelecimento de ensino, ouvido o Conselho Pedagógico; 

 Sempre que se revele necessário para a implementação de medidas de apoio educativo aos 

alunos dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, bem como do Ensino Secundário, 

designadamente ao nível dos planos de recuperação de desenvolvimento e 

acompanhamento, o Agrupamento pode dispor, sob proposta do conselho de turma respetivo, 

dos tempos resultantes da aplicação da tabela constante no Despacho Normativo nº7/2013, 

11 de junho. O apoio aos alunos dos diferentes ciclos e níveis de ensino pode ser prestado 

por qualquer docente do Agrupamento/Escola nos termos do Despacho Normativo nº7/2013, 

11 de junho. O Diretor garante a prestação de apoios aos alunos do agrupamento de acordo 

com o constante no Despacho Normativo nº7/2013, 11 de junho. 
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18. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

O Projeto Educativo é um documento de planeamento estratégico a longo prazo que irá orientar a 

elaboração dos outros documentos estruturantes deste Agrupamento de escolas: o Regulamento 

Interno, o Projeto Curricular de Agrupamento, o Plano Anual/ Plurianual de Atividades e os Projetos 

Curriculares de Turma. Estes documentos servirão, entre outros aspetos, para salientar as áreas a 

aperfeiçoar e para destacar as virtualidades do Projeto Educativo, de forma a proceder a alterações 

sempre que necessário. É nesta linha de atuação que assume particular importância o Plano de 

Ação e Melhoria que permitirá registar, anualmente, as mudanças que deverão ser efetuadas, 

procurando aprimorar um documento que deverá ser encarado como um processo contínuo e não 

como um produto acabado. 

 Neste propósito, anualmente, deverão ser estabelecidas no Plano Anual de Atividades as metas, as 

atividades a realizar, o cronograma das ações a desenvolver e as estratégias a implementar, 

aprovadas pelo Conselho Pedagógico, constituindo o próprio Plano Anual de Atividades um 

instrumento eficaz que permitirá medir o grau de consecução de uma parte significativa do Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

A par desta avaliação, e no âmbito do Plano de Ação e Melhoria, constituir-se-á um grupo de 

trabalho para a Autoavaliação do Agrupamento, responsável pela avaliação pormenorizada de cada 

Área de Intervenção do Projeto Educativo, nomeadamente, a recolha de elementos de avaliação do 

Projeto Educativo do Agrupamento no final de cada ano letivo, a apresentação de uma síntese 

dessa avaliação anual no último Conselho Pedagógico com base na monitorização do processo, 

uma avaliação dos resultados globais, qualitativa e quantitativa, e uma proposta de revisão dos 

planos operacionais para posterior apreciação e validação pelo Conselho Geral. Este trabalho de 

acompanhamento e avaliação tem uma função explícita como quadro de referência e de coerência 

na planificação do trabalho do ano letivo seguinte, funcionando também como elo de ligação entre 

os vários documentos de planificação e de estruturação da ação educativa. 

O processo de avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento será sustentado numa matriz de 

autoavaliação já elaborada, a qual será constituída por vários indicadores de desempenho do 

Agrupamento e das Escolas que o integram. Tais indicadores serão organizados em torno das Áreas 

de intervenção definidas no Projeto Educativo. 
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De acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, cabe ao Conselho Geral aprovar o Projeto 

Educativo, acompanhar e avaliar a sua execução.  

Para esse efeito, deve o órgão de gestão reunir os dados necessários e apresentá-los previamente 

ao calendário estipulado.  

A Coordenação de trabalho de recolha de dados e apresentação de relatórios será da 

responsabilidade de uma comissão do Conselho Pedagógico e/ outros elementos sob a supervisão 

do órgão de gestão. 

O Conselho Geral, face à avaliação intermédia, deverá fazer sugestões ou tomar decisões quanto a 

possíveis acertos ou alterações do Projeto Educativo do Agrupamento.  

Para que se proceda a uma eficaz avaliação do PEA será necessário recolher os seguintes 

documentos:  

 Taxa de sucesso/insucesso escolar;  

 Taxa de Abandono;  

 Taxas de indisciplina;  

 Taxas de participação nas atividades;  

 Relatórios de clubes/ projetos; 

 Relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa;  

 Taxas de utilização dos equipamentos;  

 Atas;  

 Inquéritos à comunidade escolar.  

 

Questionários:  

 Docentes;  

 Funcionários;  

 Alunos;  

 Encarregados de Educação;  

 Outros intervenientes.  

 

Periodicidade:  

Este projeto manter-se-á em vigor por um período máximo de quatro anos, sujeito a alterações 

decorrentes das necessidades decorrentes e/ ou das avaliações intercalares realizadas. 
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A avaliação intermédia do Projeto Educativo será realizada no final de cada ano letivo e a avaliação 

final em junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


