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1. FINALIDADES 
 

O Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos engloba todos os estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar e de ensino básico da Freguesia de Pinhal Novo, incluindo a 
Escola Básica do 1 ° Ciclo de Batudes, pertencente à Freguesia de Palmela. 

 
O Projeto Educativo do Agrupamento tem as seguintes finalidades: 
- Melhoria dos resultados escolares; 
- Prevenção da indisciplina; 
- Melhoria da comunicação e participação dos vários intervenientes na vida escolar. 
 
O Projeto Educativo do Agrupamento (P.E.A.) surge na linha de intervenção traçada pelo 

anterior Projeto Educativo da Escola-sede do Agrupamento e pretende dar-lhe continuidade, de 
acordo com a nova realidade decorrente da criação do Agrupamento. 

 
O Projeto Educativo que se propõe: 
- É um documento que consagra a orientação educativa do Agrupamento para o triénio de 

2011-2014 no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo as 
quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa; 

 
- Constitui-se igualmente como uma referência e um dispositivo para a construção contínua 

de uma mudança qualitativa na ação do Agrupamento, tanto ao nível da sua organização e dos 
processos de desenvolvimento das aprendizagens, como do envolvimento que se pretende por parte 
de toda a comunidade educativa. 

 
O Projeto Educativo tem como referência: 
- o Relatório da Avaliação Externa da Escola-sede, apresentado pela I.G.E.; 
- as conclusões dos Estudos da Avaliação Interna; 
- as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Pedagógico. 
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2. A VISÃO E A MISSÃO DO AGRUPAMENTO 

VISÃO 
 

O Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos é a unidade orgânica dos 
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e de ensino básico da Freguesia de Pinhal 
Novo, incluindo a Escola Básica do 1 ° Ciclo de Batudes, pertencente à Freguesia de Palmela. 

A ação do Agrupamento deverá ser reconhecida pela qualidade do ensino ministrado e do 
serviço prestado aos cidadãos (Alunos, Pais e Encarregados de Educação, Pessoal Docente e Não 
Docente, outros utentes), traduzida na: 

- Melhoria dos resultados escolares 
- Satisfação das pessoas 
- Redução dos gastos (despesa, desperdício) 
- Aumento da produtividade 
- Desburocratização e celeridade dos processos e procedimentos 
- Respeito pelos direitos e interesses dos utentes dos serviços 
- Transparência da ação administrativa 
- Responsabilização dos agentes 

 

Missão do Agrupamento 
 

A Missão do Agrupamento assenta na prossecução de dois objetivos prioritários: 
- Promover um ensino de qualidade: 

. Reduzindo o insucesso escolar 

. Melhorando a qualidade do sucesso 

. Diversificando a oferta educativa 

. Melhorando o clima de relações interpessoais 
- Melhorar a organização e funcionamento dos estabelecimentos e serviços. 

 
A consecução destes objetivos: 

- Contribuirá para a satisfação das pessoas; 
- Dignificará a imagem do Agrupamento 

3. CARACTERIZAÇÃO 
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BREVE ENQUADRAMENTO DA FREGUESIA DE PINHAL NOVO 

Enquadramento geográfico 
• A freguesia de Pinhal Novo pertence ao concelho de Palmela e faz parte da região de Lisboa, Oeste e 

Vale do Tejo, integrando a Área Metropolitana de Lisboa (Sul).  
• O Pinhal Novo, onde se situam quase todas as escolas e estabelecimentos de ensino do Agrupamento de 

Escolas José Maria dos Santos, é uma freguesia semiurbana, com uma área total de 55,9 km2. 
• A maior parte da população está concentrada na parte urbana, embora a freguesia integre outros lugares com 

reduzida população: Venda do Alcaide, Rio Frio, Fonte da Vaca, Lagoa da Palha, Vale da Vila, Palhota, 
Arraiados, Carregueira e Terrim. 

• As novas acessibilidades aproximaram significativamente Pinhal Novo de Lisboa e de outras cidades da área 
metropolitana de Lisboa. 
 

As restantes vertentes deste enquadramento poderão estar desatualizadas, uma vez que os dados obtidos se 
reportam ao último censo da população (2001). Assim que os dados do novo censo forem publicados, será 
feita a sua atualização no Projeto Educativo do Agrupamento. 

 
Enquadramento Demográfico 

• A freguesia de Pinhal Novo acompanhou, até ao presente, a tendência de crescimento populacional da 
Península de Setúbal.  

• Em 2001, a população da freguesia de Pinhal Novo era de 20.993 habitantes, ou seja, 40% da população do 
concelho. 

• Tem a maior densidade populacional do concelho e foi a freguesia com maior crescimento populacional. 
• Sofreu, nos últimos anos, fortes pressões de urbanização, em particular nas áreas junto aos principais 

eixos de ligação entre Lisboa e Setúbal. 
• Apresenta uma forte mobilidade diária da população, quer para Lisboa, quer para Setúbal, onde trabalha 

grande parte da sua população ativa. 
• É a freguesia que regista menor índice de envelhecimento no concelho de Palmela. 

 
Enquadramento Socioeconómico 

• Com o evoluir da situação económica em Portugal e, em particular, no concelho de Palmela, não existem 
dados atualizados para se caracterizar, de forma credível, a situação socioeconómica no concelho e, 
particularmente, a de Pinhal Novo. A maior parte da sua população não trabalha nem na freguesia, nem no 



_____________________________________________________________________________________ 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos                                                                   Página 5 de 48 

 

concelho. 
• O sector industrial depende fortemente da indústria automóvel (AutoEuropa), havendo depois uma 

polarização na distribuição dos postos de trabalho entre micro empresas. A instalação desta empresa e 
dos fornecedores a ela associados teve e tem impacto significativo (positivo ou negativo) na estrutura do 
trabalho especializado.  

• Apesar de Palmela ser considerado o concelho de maior ruralidade da margem sul, em Pinhal Novo a 
população rural diminuiu. 

• Permanecem situações de pobreza, embora tenha progressivamente diminuído o número de alunos apoiados 
pela Ação Social Escolar. 

 
Enquadramento Cultural - NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

• O nível de instrução da população do concelho continua a ser consideravelmente baixo - 71,3% dos 
habitantes apenas com o ensino básico, completo ou incompleto. 

• A taxa de analfabetismo era, em 2001, de cerca de 8,2%, a mais baixa do concelho. 
• Quase dois terços da população concelhia com menos de 25 anos era estudante. 
• Pinhal Novo possuía um nível de instrução consideravelmente superior à média do Concelho. 
• Os indivíduos com ensino secundário e superior estavam concentrados sobretudo em Pinhal Novo e em 
Palmela. 
• Em 1997, a taxa de pré-escolarização no distrito de Setúbal era de 46%, sendo este um dos poucos 

distritos onde aquela era inferior ao valor do continente (60%). 
 
A preservação dos valores, tradições e referências locais contínua, simultaneamente, a fazer sentido, para 

que haja uma resposta à diversidade de interesses e dinâmicas existentes no concelho, onde a «mobilidade» e a 
«ruralidade» continuam a coexistir, preservando-se e valorizando-se assim a diversidade cultural. 
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ORIGEM E EVOLUÇÃO DE PINHAL NOVO 

No início do século XIX, a região de Pinhal Novo era praticamente despovoada, embora alguns dos lugares 
que hoje integram a freguesia (Lagoa da Palha, Palhota, Carregueira) já existissem. O povoamento desta região 
só se desenvolve no decorrer da 2a metade do século XIX. 

 
A origem do topónimo, de acordo com a tradição, prende-se com a existência de um pinhal de plantação 

recente aquando da construção da 1a estação de caminho-de-ferro, em 1856. 
 
Manuel José Gomes da Costa São Romão foi o grande proprietário que, em 1851, uniu a Sesmaria de 

Venda do Alcaide e a Herdade de Rio Frio às Sesmarias da Palhota, Vale da Vila e Lagoa da Palha. Por sua 
morte, em 20 de Outubro de 1852, os bens foram herdados por sua mulher Maria Cândida Ferreira Braga São 
Romão. 

 
A partir de 1858, José Maria dos Santos, após o casamento, com a viúva São Romão, inicia a gestão das 

propriedades da família.  
 
Em 1861 foi oficialmente inaugurada a via-férrea que ligava o Barreiro a Vendas Novas. Pinhal Novo surgia 

pela primeira vez no mapa como estação - entreposto de mercadorias, pessoas e bens, cuja importância 
continuou a crescer nas décadas seguintes. 

 
Porém, só no período da Ditadura, em 7 de Fevereiro de 1928, é criada a freguesia de Pinhal Novo. Em 

1938, é introduzida a luz elétrica e, no ano seguinte, é construída uma nova estação de caminho-de-ferro, 
remodelada e modernizada a partir de 2004. 

 
No ano de 1940, a freguesia tinha 5670 habitantes, dos quais apenas 873 habitavam a zona urbana. 

Nas décadas seguintes, em especial nos anos setenta, afluíram a Pinhal Novo populações vindas do Alentejo e 
do Algarve. Em 11 de Março de 1988, Pinhal Novo é elevado à categoria de vila (Lei n°45/88). 

 
O crescimento demográfico e a deslocação de uma parte da população para os grandes centros 

urbanos (Lisboa e Setúbal) conferiram a Pinhal Novo características de zona "dormitório. Esta situação 
vem conduzindo a uma progressiva descaracterização sociocultural da população, com o surgimento de 
problemáticas contextualizadas nas zonas periféricas dos grandes centros. Tal situação tem exigido da parte 
da Autarquia a correspondente criação de infraestruturas de lazer, formação e cultura, numa perspetiva de 
integração das novas populações. 
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Em resultado destes vetores, as escolas que integram o Agrupamento são frequentadas por crianças de 

origens e de contextos familiares, sociais, económicos e culturais diversificados, por vezes muito complexos, que 
influenciam os índices de sucesso escolar, a qualidade do sucesso, bem como, de forma crescente, o clima de 
Escola. 
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              O NOSSO PATRONO 

José Maria dos Santos, filho do ferrador Caetano dos Santos e de 
Gertrudes Maria, nasceu em Lisboa a 1 de Dezembro de 1831. 

 
Ambicioso e inteligente, é nomeado "Facultativo Veterinário 

Militar", em 26 de Maio de 1851, com menos de 20 anos de idade, 
exercendo essas funções com a graduação de alferes. 

 
Em 1852, José Maria dos Santos acumula essas funções com outras na Câmara Municipal de Lisboa. Em 

1856 trabalha para o Ministério das Obras Públicas, sendo ainda promovido a "Tenente Facultativo Veterinário". 
 

 A 31 de Dezembro de 1857, casa-se com Maria Cândida Ferreira Braga São Romão, viúva de Manuel 
José Gomes da Costa São Romão, entrando, com 26 anos, na posse do património daquela família. Passa a 
residir em Lisboa, na Rua da Junqueira. Um ano depois pede a demissão do Exército, para se dedicar à 
administração do património familiar. 

 
Em 1863, pertence ao Conselho Fiscal do Banco de Portugal e será um dos impulsionadores da Real 

Associação Central da Agricultura Portuguesa e, de 1869 a 1892, exerceu a sua atividade política tendo 
sido eleito deputado em várias legislaturas.  

 
Em 1878, Maria Cândida faleceu, tendo deixado os bens ao seu marido.  
 
José Maria dos Santos foi um dos maiores lavradores do seu tempo. Revolucionou a agricultura 

portuguesa, atraiu trabalhadores da Beira Litoral para o período das safras, e muitos deles fixaram-se na 
região, ficando uns conhecidos como «caramelos de ir e vir» e os outros como «caramelos de estar», 
recebendo em troca da sua fixação terras, sementes, gado e instrumentos de trabalho. 

 
José Maria dos Santos foi um símbolo do esforço de modernização da agricultura portuguesa, na 2a 

metade do século XIX, período também conhecido como REGENERAÇÃO. Como benemérito, doou, em 1872, 
um terreno para a construção de uma Igreja em Pinhal Novo, a que corresponde a Praça com o seu nome, no 
centro histórico da vila, e participou na atividade das Misericórdias de Setúbal (1903) e de Aldeia Galega (1887, 
1896 e 1904). 

 
Faleceu em Lisboa a 19 de Junho de 1913. Por iniciativa dos seus antigos rendeiros, foi erigido, no 

Largo que atualmente tem o seu nome, um busto em sua homenagem. 
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José Maria dos Santos passou a ser o Patrono da Escola dos 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico de 

Pinhal Novo, a partir de 13 de Agosto de 1997, sendo também o Patrono do Agrupamento. 
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4. O Agrupamento: Jardins de Infância e estabelecimentos de ensino 

- A Educação Pré-Escolar 

 Nos últimos anos têm-se verificado algumas melhorias, nomeadamente no que diz respeito a 

infraestruturas. No ano letivo de 2009/2010 foi alargada a Rede de Educação Pré-Escolar de 7 para 15 

salas, estando previstas mais seis salas no Jardim-de-Infância do Terrim. 

 Este Agrupamento integra seis estabelecimentos, quatro dos quais estão inseridos em Escolas 

Básicas de 1º Ciclo. 

Estabelecimento 
Salas 
Pré-
Escolar 

Pessoal 
Docente 

Pessoal Não 
Docente/sala 

Capacidade 
máxima de 
Crianças 

Jardim-de-Infância do Terrim * * * * 

Jardim-de-Infância Vale da Vila 2 2 2 50 

EB Alberto Valente (Jardim-de- -Infância) 6 6 6 150 

EB António Santos Jorge (Jardim-de-infância) 1 1 1 25 

EB Salgueiro Maia (Jardim-de- Infância)  3 3 3 75 

EB Zeca Afonso (Jardim-de- Infância)  3 3 3 75 

 

*O Jardim-de-Infância do Terrim encontra-se encerrado, pelo que a respetiva sala está em funcionamento 

na EB Alberto Valente. 

 

JI Vale da Vila 

 Esta escola tem o privilégio de estar situada numa zona rural, o que lhe confere uma boa 

qualidade de vida e um ambiente saudável. É um edifício do Plano Centenário com duas salas. Em 

2008/2009 houve necessidade de colocar no seu exterior um anexo, com o intuito de dar resposta às 

famílias no que se refere a refeições e prolongamento de horário. 

 

EB Alberto Valente 

 A Escola Básica Alberto Valente foi inaugurada no dia 15 de Setembro de 2009. É no rés-do-chão 

que funcionam as seis salas de Jardim de Infância, um refeitório, uma sala polivalente, duas salas de 

pequeno grupo, um ginásio, uma biblioteca/centro de recursos, sala de reuniões, gabinetes de 

atendimento, instalações sanitárias para adultos e crianças, de acordo com a sua faixa etária, e uma sala 

de isolamento.  

 Quanto ao espaço exterior, este é composto por duas zonas distintas: uma com dimensões 

reduzidas, com alguns aparelhos, para uso dos alunos do Jardim-de-Infância; e outra, destinada ao 1º 

Ciclo, também equipada com aparelhos e um campo para a prática desportiva. 

 Esta Escola encontra-se situada numa zona urbana, de momento ainda quase deserta, da 

freguesia de Pinhal Novo. 
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EB António Santos Jorge 

 Este Jardim está inserido numa EB do Plano Centenário que já sofreu alterações de ampliação. 

Está situado no centro do Pinhal Novo, tendo o privilégio de usufruir de um leque de recursos da 

comunidade. 

 Dispõe de uma sala de Educação Pré-Escolar com dimensões previstas para um grupo de 25 

crianças, encontrando-se bem equipada. Os espaços de refeitório, biblioteca, ginásio e exterior são 

partilhados com o 1º ciclo e consideram-se espaços adequados.  

 

EB Salgueiro Maia 

 A escola do 1º Ciclo Salgueiro Maia foi até ao ano letivo 2008/2009 um edifício tipo P3, o qual 

tinha sido inaugurado em 1981. Após profundas remodelações, o estabelecimento de ensino apresenta-

se, desde 2009/2010, com um rosto novo, com capacidade para albergar alunos da Educação Pré-Escolar 

e do 1º Ciclo do ensino básico. 

 Contando com 11 salas de aula para 1º Ciclo e 3 salas para a Educação Pré-Escolar, o edifício está 

equipado com ginásio, refeitório, sala de professores e gabinetes de atendimento, uma biblioteca 

escolar/ centro de recursos e diversas casas de banho e arrecadações. 

 Quanto ao espaço exterior, este é composto por duas zonas distintas: uma para uso dos alunos do 

Jardim-de-Infância, com alguns aparelhos, e outro comum ao 1º Ciclo e à Educação Pré–Escolar, também 

equipado com aparelhos, bem como um campo para a prática desportiva.  

 No entanto, o edifício principal, onde estão situadas as salas para a atividade letiva, não 

apresenta as melhores condições para o acolhimento de crianças em idade pré-escolar, devido à sua 

estrutura arquitetónica. 

 

EB Zeca Afonso 

  O Jardim de Infância está integrado numa EB situada na zona urbana da freguesia de Pinhal 

Novo. O espaço envolvente tem vindo, cada vez mais, a ser ocupado por residências familiares, o que 

denota o crescimento urbano desta freguesia. Há 3 salas para a Educação Pré-Escolar e uma de 

Atividades de Tempos Livres (A.T.L.). O edifício está equipado com ginásio, refeitório, sala de 

professores, 1 sala de coordenação, 1 secretaria, 2 gabinetes de atendimento, uma biblioteca escolar / 

centro de recursos e diversas casas de banho e arrecadações. Quanto ao espaço exterior, este é composto 

por duas zonas distintas: uma para uso dos alunos do Jardim-de-Infância, com alguns aparelhos, e outra 

para os alunos do 1º Ciclo, também equipada com aparelhos e um campo para a prática desportiva.  

 É de salientar que a Componente de Apoio à Família (C.A.F.) não funciona em espaço próprio, 

utilizando as salas de Jardim-de-Infância para o desenvolvimento das atividades, obrigando as crianças 

a permanecerem no mesmo espaço o dia inteiro.  
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O 1º CICLO 

Os estabelecimentos de ensino de 1º Ciclo deste Agrupamento situam-se na vila e na zona rural. 

As escolas da vila estão bem conservadas e são de construção recente: 

- Escola Básica Alberto Valente: com capacidade para 16 turmas do 1º ciclo; 

- Escola Básica António Santos Jorge: com capacidade para 6 turmas do 1º Ciclo; 

- Escola Básica João Eduardo Xavier: construída no ano de 1963, integrada no conjunto de Projetos de 

construção do Plano Centenário, tendo sido reconstruída e redefinidos novos espaços em 1994. A 

Escola utiliza o refeitório escolar e o pavilhão gimnodesportivo da escola-sede. Tem capacidade 

para 4 turmas; 

- Escola Básica Salgueiro Maia: inaugurada dia 17 de Setembro de 2009, apresenta um espaço bastante 

moderno e funcional, ampliado no seu espaço de salas de aula e acrescentado com a valência de 

salas para a Educação Pré-Escolar. Tem capacidade para 9 turmas; 

- Escola Básica Zeca Afonso: Escola com capacidade para 13 turmas do 1º Ciclo. 

 

As Escolas da Zona Rural (E.B. de Arraiados, E.B. de Batudes, E.B. da Carregueira, E.B. da Lagoa 

da Palha e E.B. da Palhota) agrupam-se no mesmo Conselho de Docentes. Os espaços escolares 

caracterizam-se por edifícios únicos, constituídos por duas salas com ligação entre si, circundadas por 

uma pequena zona de recreio. A maioria dos edifícios escolares apresenta-se em bom estado de 

conservação. Têm capacidade pata 2 turmas. 

 Identificados os problemas sentidos, chegou-se à conclusão que as características do meio rural 

não são homogéneas, antes pelo contrário, são marcadas pela diversidade, esta caracterizada por 

fenómenos próprios das alterações decorrentes da transição do rural para o urbano. No entanto, 

constatou-se que existem premissas comuns, tais como: povoamento disperso, em que as acessibilidades 

não são as melhores (aceiros); a falta de equipamentos de informação, cultura e lazer; a não 

rentabilização dos recursos existentes (espaços das coletividades subaproveitados); desemprego e 

pobreza associados às questões da iliteracia.  

 O reconhecimento dos docentes da necessidade de uma dinâmica de partilha de experiências, de 

forma a quebrar o isolamento das escolas e a proporcionar a todas as crianças outras permutas, vivências 

e realidades, levou este conjunto de escolas a agruparem-se em torno de um projeto comum. 
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Os 2 e 3º CICLOS - A ESCOLA SEDE 

Construída no ano de 1978, a então designada "Escola Preparatória de Pinhal Novo", entrou em 

funcionamento em 14 de Novembro do ano letivo de 1978/1979. Ao longo dos anos a Escola sofreu 

ampliações, com aumento do número de blocos. 

A Escola está dotada de espaços desportivos: um Pavilhão Desportivo Municipal e um 

Polidesportivo exterior, que integra um campo de futebol relvado, um campo de futebol asfaltado, uma 

caixa de areia para saltos e uma pista de atletismo de 40 m, apoiado por balneários. Ambas as estruturas 

estão abertas à comunidade local, sendo o Pavilhão gerido por uma empresa municipal. 

Complementam os espaços educativos algumas estruturas específicas direcionadas para as 

atividades a desenvolver com os alunos com Necessidades Educativas Especiais: sala de apoio 

educativo, horta pedagógica; e com a Comunidade Educativa no que se refere a intervenção e 

acompanhamento psicopedagógico: sala para o Serviço de Psicologia e Orientação (S.P.O.). 

No seu conjunto a escola tem um aspeto cuidado, com grandes espaços verdes, ajardinados que, 

através de um esforço de conservação e manutenção, permitem uma boa integração arquitetónica. 

Todavia, o tipo de construção dos edifícios acarreta problemas de luminosidade, som e adaptação 

climatérica. O mobiliário é desadequado, pouco confortável e antiquado e pouco confortável. 

Recentemente foram criadas algumas condições para permitir a acessibilidade a crianças com 

Necessidades Educativas Especiais, contudo insuficientes. 

Existe ainda muita insuficiência de salas para o desenvolvimento de Projetos, trabalho 

cooperativo entre professores e espaços de convívio para alunos. Apesar de tudo, a escola apresenta 

outros espaços bem apetrechados como a Biblioteca Escolar, as Salas TIC ou o Auditório constituindo 

locais privilegiados para a formação e ocupação dos alunos e adequados ao desenvolvimento de 

atividades culturais, lúdicas e de formação, estando, lamentavelmente, por insuficiência de espaços, 

permanentemente a servir de sala de aula. 

 
Legenda 

Bloco A   -  Direção 
     - Serviços Administrativos 

- Reprografia 
-ASE 
- Salas TIC 
- SPO 
- Biblioteca Escolar 
- Auditório 
- Sala de Diretores de Turma 
- Sala A6 - NACEPI 
- Salas de Professores 

Bloco B    - Salas de Aula 
- Salas de EV e ET 
- Laboratório de Ciências Naturais 
- Salas de Educação Musical 

Bloco C    - Salas de Aula 
- Sala de  EV 
- Sala de ET 
- Salas de Trabalho 
- Laboratório de Ciências Naturais 
- Laboratório de Físico- Química 

Bloco D    - Salas de Aula 
- Sala de Apoio Educativo 
- Bar 

Campo relvado  
Polidesportivo 
Descoberto 
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PRIORIDADES NA MATRICULA OU RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

Educação Pré-Escolar 

1. Na educação pré-escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para 

matricula ou renovação de matrícula, são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos 

critérios estabelecidos no ponto 1. do artigo 9º do Despacho nº 5048-B/2013, de 12 de abril. 

2. No âmbito da 5ª prioridade mencionada no ponto 2. do artigo 9º, são observadas, 

sucessivamente, as seguintes prioridades: 

a. Crianças matriculadas fora de prazo que completem os cinco anos até 31 de dezembro; 

b. Crianças matriculadas fora de prazo com 4 e 3 anos de idade se, após a colocação de todas as 

crianças de todas as idades matriculadas dentro do prazo legal, subsistirem vagas. 

 

1º Ciclo 

3. No 1º ciclo, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou renovação 

da matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos que reúnam os 

requisitos mencionados no artigo 10º do Despacho nº 5048-B/2013, de 12 de abril. 

4. Aplicadas as prioridades referidas anteriormente, as vagas existentes serão preenchidas, 

sucessivamente, dando-se prioridade: 

c. Aos alunos provenientes da Escola Básica da Carregueira; 

d. Aos alunos de outros estabelecimentos de ensino do Agrupamento que, comprovadamente, 

residam na área de influência do estabelecimento de ensino pretendido; 

e. Aos alunos de outros estabelecimentos de ensino do Agrupamento cujos encarregados de 

educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de ensino pretendido; 

f. Aos alunos que já frequentam estabelecimentos de ensino do Agrupamento e que, por 

dificuldades de integração ou outras, evidenciaram problemas de adaptação ao meio escolar, 

com evidentes reflexos no respetivo processo de aprendizagem. Estas situações carecem de 

comprovação por parte de técnicos e da Direção do Agrupamento. 

 

2º Ciclo 

 

 No 2º ciclo, as vagas existentes para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando-

se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

1. Que no ano letivo anterior tenham frequentado o 4º ano de escolaridade num dos 

estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do Agrupamento; 

2. Transferidos de outros estabelecimentos de ensino cujos encarregados de educação residam, 

comprovadamente, na área de influência da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos José Maria dos Santos; 

3. Transferidos de outros estabelecimentos de ensino com irmãos já matriculados na Escola Básica 

dos 2º e 3º ciclos José Maria dos Santos; 

4. Transferidos de outros estabelecimentos de ensino cujos encarregados de educação desenvolvam 

a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência da Escola Básica dos 2º e 3º 

ciclos José Maria dos Santos. 
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3º Ciclo: 7º ano 

 

No 7º ano, as vagas existentes para a renovação de matrícula deverão ter em conta o número de 

turmas estipulado pela rede escolar para vigorar no ano letivo seguinte, bem como a preferência 

expressa pelo encarregado de educação no boletim de renovação de matrícula, sendo preenchidas, 

sucessivamente, pelos alunos: 

1. Com necessidades educativas especiais de carácter permanente, dando-se prioridade à opção da  2ª 

língua estrangeira em paralelo com a residência; 

2. Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, nas imediações da Escola Básica 

dos 2º e 3º ciclos José Maria dos Santos; 

3. Com irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino; 

4. Cujos encarregados de educação exerçam a sua atividade profissional na Escola Básica dos 2º e 3º 

ciclos José Maria dos Santos; 

5. Mais novos, à exceção de alunos em situações de retenção que já frequentaram o 7º ano no ano 

letivo anterior na Escola Básica dos 2º e 3º ciclos José Maria dos Santos; 

6. Da mesma turma cujo(s) Conselho(s) de Turma o recomendem, por razões de ordem pedagógica 

(integração escolar, participação em projectos, nível etário, perfil do aluno, outras); 

7. Com motivos específicos apresentados pelos encarregados de educação, cuja pertinência seja 

reconhecida pelo órgão de gestão. 

 

Nota: Consideram-se documentos comprovativos da residência, os seguintes documentos originais: 

a. Fatura/recibo da luz, água, telefone 

b. Contrato de compra/venda/arrendamento de habitação 
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CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 
 

 Divisão dos grupos oriundos das escolas da Vila do 1º ciclo em pequenos grupos (8 ou 10 alunos, 

consoante o número de alunos da turma), a menos que haja recomendações em contrário dos 

Conselhos de Docentes, após aprovação do Conselho Pedagógico. 

 Continuidade dos grupos/turma anteriores, a menos que haja recomendações em contrário dos 

Conselhos de Turma, após aprovação do Conselho Pedagógico. 

 Integração dos pequenos grupos oriundos das escolas da zona rural em grupos oriundos das 

escolas da Vila (quinto ano). 

 Respeito pelas orientações emanadas dos professores do 1º ciclo ou da Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos José Maria dos Santos. 

 Distribuição equilibrada dos alunos repetentes, sempre que possível. 

 Idade dos alunos: deverá acautelar-se uma oscilação de dois anos, sempre que possível. 

 Distribuição equilibrada de sexos, sempre que possível. 

 Integração dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente em grupos de 

alunos com comportamentos estáveis. 

 Atendimento de solicitações específicas dos encarregados de educação, desde que as mesmas 

sejam apresentadas no prazo estipulado para o efeito e não contrariem os princípios definidos em 

legislação específica ou pelo Conselho Pedagógico. 

 As turmas da educação pré-escolar e dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico são constituídas por 

um número mínimo e máximo de alunos, de acordo com a legislação vigente.  

 As turmas da educação pré-escolar são constituídas por 25 crianças. 

 As turmas do 1º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos. 

 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 ao 9º anos de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 26 

alunos e um máximo de 30 alunos. 

 Nos 7º e 8º anos de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção 

do conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 alunos. 

 As turmas com alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, cujo programa 

educativo individual o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas 

por 20 alunos, não podendo incluir mais de 2 alunos nestas condições. 
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 Nas disciplinas da área de Ciências Físicas e Naturais - Ciências Naturais do 3º ciclo e Físico-

Química – as turmas podem desdobrar no tempo correspondente a um máximo de 100 minutos, 

desde que o número de alunos seja igual ou superior a 20. 

 As turmas dos anos sequenciais do ensino básico, bem como das disciplinas de continuidade 

obrigatória podem ser constituídas com um número de alunos inferior ao indicado nos pontos 

anteriores, desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano 

letivo anterior, frequentaram a escola com aproveitamento e tendo sempre em consideração que 

cada turma/disciplina só pode ser constituída com qualquer número de alunos quando for 

única, mediante prévia autorização dos serviços do MEC competentes, após análise de proposta 

fundamentada do Diretor do Agrupamento. 

 A constituição ou continuidade, a título excecional, de turmas com número superior ao indicado 

nos pontos anteriores carece de autorização do Conselho Pedagógico, mediante análise de 

proposta fundamentada do Diretor do Agrupamento. 
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CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 
 

Alunos 
 

 Na educação pré-escolar e no 1º ciclo, os horários das atividades letivas e não letivas obedecem 

ao regime normal, de segunda a sexta-feira, entre as 9.00 e as 17.30 horas. 

 Nos 2º e 3º ciclos, as atividades letivas e não letivas são organizadas em regime duplo, entre as 

8.00 e as 18.30 horas, devendo assegurar-se a concentração máxima das atividades escolares de 

cada turma num só turno (manhã ou tarde), tendo em conta os espaços disponíveis. 

 O limite de tempo máximo admissível entre as aulas dos dois turnos é de quatro tempos letivos. 

 O intervalo do almoço não pode ser inferior a uma hora, decorrendo entre as 12.00 e as 14.00 

horas, consoante o regime de funcionamento dos estabelecimentos e as especificidades de cada 

um, face aos recursos humanos e materiais de que é dotado. 

 As aulas de Educação Física só podem iniciar-se uma hora depois de findo o período definido 

para o almoço no horário da respetiva turma. 

 A distribuição dos tempos das disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos 

dias da semana deve respeitar, tanto quanto possível, um dia de intervalo. 

 A distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira deve 

obedecer ao princípio de não colocação em tempos seguidos, sendo de privilegiar a sua 

distribuição por dias diferentes. 

 A alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas em resultado 

da ausência dos professores obedecerá à disponibilidade dos recursos humanos e físicos 

existentes no momento. 

 A distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário 

semanal, dependerá da disponibilidade dos recursos humanos e físicos existentes no momento 

da atribuição dos apoios. 

 As aulas de apoio educativo podem, se imprescindível, ser colocadas no 9º tempo dos alunos. 

 Privilegiadamente, deverão concentrar-se no turno da manhã as atividades letivas das turmas 

com percurso curricular alternativo e daquelas que integrem alunos com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente com currículo específico individual. 

 Respeitar as orientações emanadas da Direção sobre a elaboração dos horários das turmas que 

integram alunos com NEEcp e Percurso Curricular Alternativo, tendo em conta as características 

dos alunos, as aulas que estes frequentam com os seus colegas no grupo/turma, bem como os 

apoios externos de que estes projetos dependem. 

 

 Manter os alunos na mesma sala, sempre que possível, a menos que se trate de disciplinas com 

espaço próprio. Neste caso concreto, no 2º ciclo, tratando-se das disciplinas de Educação Visual   e 

Educação Tecnológica, os alunos deverão manter-se na mesma sala, a menos que tal se revele 

absolutamente impossível, devendo neste caso as aulas decorrer em salas próprias do mesmo 

bloco. 

 Não atribuir a sala B9 a turmas numerosas. 
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Docentes 

 

 Atribuir horários nominais aos professores que exerçam cargos, bem como aos que tenham 

reduções de horário legalmente definidas. 

 

 Os restantes horários são atribuídos de acordo com a graduação profissional dos docentes de cada 

departamento. 

 

 Colocar tempos comuns nos horários dos membros das secções do Conselho Pedagógico e nos 

dos membros de outras equipas de trabalho, sempre que possível. 

 

 Colocar as horas para o exercício do cargo de Diretor de Instalações nas salas das respetivas 

direções de instalações, em horas em que estas estejam livres, se possível. 

 

 Evitar colocar mais de quatro professores de Educação Física a lecionar em simultâneo. 

 

 Respeitar as orientações emanadas das Delegações Sindicais no que respeita à elaboração dos 

horários dos seus delegados. 
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PRINCÍPIOS A CONSIDERAR NA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 

 Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 

      Ponto prévio: Continuidade pedagógica - entendida como a continuidade de um grupo completo de 

crianças ou alunos, relativamente à sua composição no ano letivo anterior. 

      Na distribuição de serviço pelos docentes da educação pré-escolar e do 1º ciclo deverão ser 

considerados os seguintes princípios, sempre que possível: 

Funcionamento de projetos específicos. 

Perfil do docente para o exercício de cargos de coordenação - considerado o curriculum profissional 

do docente -, nomeadamente: 

 Coordenação de Departamento Curricular;  

 Coordenação de Estabelecimento e ou de Conselho de Docentes;  

 Coordenação de Ano. 

Distribuição equilibrada dos docentes de carreira e contratados pelos estabelecimentos, sempre que 

possível. 

Aplicação do tempo remanescente da componente letiva do Subdiretor e dos Adjuntos da Direção, 

no caso dos educadores e dos professores do 1º ciclo, bem como das Coordenadoras de 

estabelecimento em: 

i. Apoio educativo; 

ii. Coadjuvação; 

iii. Apoio ao Estudo; 

iv. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 

v. Titularidade de uma turma, no caso das Coordenadoras de estabelecimento. 

A componente não letiva do serviço docente, no 1º ciclo, destina-se a atividades de acompanhamento 

e de vigilância dos alunos durante os intervalos, com exceção do almoço, assim como ao 

atendimento dos encarregados de educação. 

O apoio educativo é prestado no âmbito de(a): 

 Componente não letiva de estabelecimento; 

 Dos 150 minutos da componente letiva que, salvaguardados os princípios estabelecidos 

na lei, é possível retirar ao horário de cada docente. 

Em situação de horário zero serão considerados na distribuição do serviço docente:  

a. Perfil profissional do docente para as funções a exercer (atitude e competências): 
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i) Capacidade relacional; 

ii) Capacidade para interagir com as dinâmicas dos pais, do(s) estabelecimento(s), do 

Agrupamento; 

iii) Cumprimento de normas regulamentares e das orientações de serviço emanadas 

dos superiores hierárquicos; 

b. Percurso profissional do docente no Agrupamento (qualidade do desempenho):  

i) Relevância da ação do docente para o cumprimento do Plano Anual de Atividades 

e do Projeto Educativo do Agrupamento; 

ii) Relevância da ação do docente na resposta às necessidades concretas das 

crianças/alunos. 

Sempre que possível, com vista a melhorar a qualidade da aprendizagem, poderá ser implementada: 

 A coadjuvação em qualquer disciplina do 1º ciclo, com particular relevo para as 

disciplinas de Português e Matemática; 

 A permuta da lecionação nas disciplinas de Português e Matemática do 1º ciclo dentro do 

mesmo estabelecimento de ensino; 

 A constituição temporária de grupos de alunos de homogeneidade relativa, acautelando-

se a devida articulação dos docentes envolvidos. 

Sempre que possível, poderá ser considerada a preferência dos docentes.  

2º e 3º Ciclos 

Constituir e manter, sempre que possível, equipas pedagógicas estáveis ao longo de cada ciclo.  

Dar continuidade ao cargo de diretor de turma, desde que tal medida se revele pedagogicamente 

benéfica para os alunos. 

Procurar reduzir o número de docentes por Conselho de Turma. 

Procurar manter as mesmas equipas de docentes em mais do que um Conselho de Turma. 

Atribuir ao diretor de turma a disciplina de Educação para a Cidadania, no âmbito da “Oferta 

Complementar”. 

Nos 5º e 6º anos de escolaridade, atribuir a lecionação das disciplinas de Educação Visual e Educação 

Tecnológica ao mesmo professor na mesma turma, diminuindo o número de turmas por docente 

e favorecendo a eficácia pedagógica. 

Nos 5º e 6º anos de escolaridade, sempre que possível, atribuir a um docente turmas do mesmo ano 

de escolaridade, às quais dará continuidade no ano letivo seguinte. 

Fomentar, sempre que necessário e em função dos recursos disponíveis, a coadjuvação em sala de 

aula, incrementando a cooperação entre docentes e a qualidade do ensino. 
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Promover a cooperação entre docentes através da constituição de equipas de trabalho – dentro dos 

departamentos curriculares ou transversais a eles – de modo a potenciar o conhecimento 

científico e pedagógico dos docentes e ou o desenvolvimento de projetos. 

Independentemente do grupo de docência pelo qual foi recrutado, poderá ser atribuída a um 

docente a lecionação de uma disciplina de diferente ciclo ou nível de ensino, desde que o mesmo 

seja titular da adequada formação científica. 

Sempre que possível, com vista a melhorar a qualidade da aprendizagem, poderá ser implementada 

a coadjuvação em qualquer disciplina dos 2º e 3º ciclos, com particular relevo para as disciplinas 

de Português e Matemática. 

O Apoio ao Estudo concretiza-se através da implementação da sala de estudo, obedecendo o seu 

funcionamento às normas previstas em regimento próprio. 

 

Aplicado o crédito previsto para o exercício de funções na Direção, o tempo remanescente da 

componente letiva do Subdiretor e dos Adjuntos é prestado em atividades letivas. 

O desempenho das funções de coordenação das estruturas de natureza pedagógica, designadamente 

Departamento Curricular e Diretores de Turma, implica o recurso ao tempo letivo resultante de: 

 Redução prevista no artigo 79º do Estatuto da Carreira Docente; 

 Componente não letiva de estabelecimento; 

 Crédito horário: fórmula K x CapG (no mínimo, igual a 10 horas). 

As funções de direção de turma são exercidas na componente letiva, não podendo ultrapassar os 

dois tempos letivos ou os 100 minutos. 

O exercício de funções de coordenação de outras estruturas de natureza pedagógica – NACEPI, 

Direção de Instalações, etc. – é assegurado unicamente no tempo da componente não letiva de 

estabelecimento. 

O crédito horário resultante das parcelas K x CapG e T é considerado no ato de distribuição do 

serviço docente. 

O crédito horário do indicador EFI (eficácia educativa) é aplicado, privilegiadamente, em: 

 Reforço da carga curricular das disciplinas com menor sucesso escolar; 

 Apoio educativo; 

 Coadjuvação em sala de aula. 

 O tempo resultante da parcela T destina-se à disciplina de Educação para a Cidadania, podendo as 

horas sobrantes ser aplicadas noutras medidas de promoção do sucesso escolar. 

Não pode haver qualquer tempo de insuficiência no horário de um docente dos quadros. 
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Se, após a distribuição do serviço letivo, subsistirem docentes dos quadros com a componente letiva 

apenas parcialmente completa, podem ser-lhes atribuídas outras atividades a desenvolver com 

alunos, nomeadamente: 

 Coadjuvação em qualquer ciclo ou nível de ensino; 

 Apoio educativo, incluindo o Apoio ao Estudo nos 1º e 2º ciclos; 

 Lecionação da disciplina de Oferta Complementar no 1º ciclo; 

 Lecionação a grupos de alunos de homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes; 

 Lecionação de aulas de substituição temporária de docentes em falta. 

Em situação de impedimento temporário de algum docente, as horas letivas resultantes do respetivo 

horário serão atribuídas a docentes dos quadros com horário incompleto. 

 Não são atribuídas horas extraordinárias, a menos que tal medida se mostre inevitável no decurso 

do ano letivo, no que às ausências de curta duração diz respeito, e apenas se a aplicação de 

outros mecanismos previstos na Lei se revelar impossível. 

Não deve ser distribuído serviço docente por mais de dois turnos por dia, com exceção da 

participação em reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos legais. 

São aplicáveis aos docentes dos 2º e 3º ciclos os critérios indicados para os docentes da educação pré-

escolar e do 1º ciclo no que se refere a horários zero.  
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DINÂMICAS PEDAGÓGICAS 

 O Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos tem procurado criar respostas educativas 
diferenciadas eficazes que vão ao encontro dos problemas evidenciados pelos alunos, decorrentes dos 
contextos social, familiar e cultural atrás caracterizados, de forma a prevenir o abandono, a desistência, a 
autoexclusão escolares e a promover o sucesso. 
 A necessidade de pôr em prática a diferenciação pedagógica tem passado pela criação, implementação e 
desenvolvimento de: 

 - Projetos de flexibilização curricular: Percursos Curriculares Alternativos (P.C.A.); Programa Integrado 
de Educação e Formação (P.I.E.F.); Unidades de Ensino Estruturado (U.E.E.) e Currículos Específicos 
Individuais (C.E.I.); 

 - Projetos Curriculares de Turma contextualizados; 
 - Atividades de Complemento e Enriquecimento Curricular; 
 - Projetos favorecedores da formação pessoal e da integração social: Núcleo de Apoio à Comunidade 

Educativa para Prevenção da Indisciplina (NACEPI) e “A Formação Não É Só o Saber”. 
 A intervenção técnico-pedagógica dos Serviços Especializados (SPO, Educação Especial) tem-se 
caracterizado por um trabalho em estreita colaboração com as restantes estruturas do Agrupamento, na procura 
de medidas para a melhor superação dos problemas detetados. 

 As Atividades de Enriquecimento e Complemento Curricular (A.E.C. e A.C.C.) surgem da necessidade 
de ocupar os tempos livres dos alunos, bem como de os motivar para as atividades escolares, fomentando o 
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gosto pela Escola. Neste âmbito têm sido dinamizadas diferentes atividades quer no 1º ciclo, em articulação com 
as entidades promotoras das A.E.C., quer nos 2º e 3º ciclos, organizadas em clubes com diferentes objetivos, 
que visam a defesa de valores cívicos - multiculturalidade, respeito, solidariedade - e a mobilização da 
motivação dos alunos para a Escola e para as aprendizagens. 
 O Desporto Escolar que tem um papel muito importante na Escola/Agrupamento é um Projeto sustentado 
em articulação com a disciplina de Educação Física. O Projeto do Desporto Escolar tem duas vertentes 
fundamentais: 
 - a Atividade Interna, revertendo da dinâmica interna da disciplina de Educação Física, com um conjunto 
de atividades físico-desportivas, enquadradas no Plano Anual das Escolas, desenvolvidas pelo grupo de 
Educação Física, implementadas pelo Clube do Desporto Escolar, sob a responsabilidade do seu Coordenador; 
 - a Atividade Externa que é o reflexo da dinâmica do trabalho desenvolvido na Atividade Interna e cuja 
estrutura organizativa tem em vista a participação em quadros competitivos externos. 
 O Desporto Escolar tem como finalidades: 
  - Tornar a prática desportiva acessível e motivante para todos os alunos, contribuindo para a qualidade da 
escola pública e para a igualdade de oportunidades no acesso à prática desportiva; 
 - Promover a inclusão, contribuindo para o combate ao insucesso e abandono escolares; 
 - Possibilitar o pleno desenvolvimento da personalidade dos alunos e um equilibrado desenvolvimento 
físico; 
 - Gerar hábitos de prática desportiva, num quadro de promoção da saúde, da qualidade de vida e de 
cidadania. 
 Também as Bibliotecas Escolares constituem espaços privilegiados de acesso à cultura e informação, 
procurando diversificar os ambientes educativos numa lógica de aquisição e desenvolvimento de competências 
para a aprendizagem ao longo da vida, fundamentais para a sociedade de informação e conhecimento.  
 As Bibliotecas Escolares têm por missão, em particular, promover e desenvolver as metas e objetivos 
educativos das diversas escolas do Agrupamento, proporcionando recursos educativos e serviços de 
aprendizagem, numa perspetiva de desenvolvimento das literacias da informação e da leitura, do ensino - 
aprendizagem e da cultura. Pressupõem ainda a criação de uma equipa heterogénea e estável, para que se 
possa desenvolver um trabalho de qualidade. 
 De acordo com a sua missão, a Biblioteca desenvolve funções com finalidades: 

a) Informativas: fornecendo acesso, recuperação, transferência e partilha da informação e do 
conhecimento; 
b) Educativas: promovendo um ambiente favorável às aprendizagens, recursos, meios e 
equipamento e serviços de orientação e formação em articulação com as atividades em sala de 
aula; 
c) Culturais: melhorando a qualidade de vida através da fruição de experiências estéticas, do 
encorajamento da criatividade e do desenvolvimento de relações humanas positivas; 
d) Recreativas e Lúdicas: estimulando a ocupação útil dos tempos livres e elaborando informação, 
materiais e programas de valor recreativo. 

 Como consequência das mudanças demográficas e sociais verificadas na localidade, os comportamentos 
desajustados e a indisciplina em sala de aula têm vindo a agravar-se. A Escola tem, cada vez mais, de estar 
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preparada para responder a esta problemática. Para além das estratégias de adaptação curricular, de 
ocupação de tempos livres e de motivação já referidas, definiram-se regras de acesso ao espaço escolar, de 
comportamento nesse espaço e de prevenção da indisciplina. Estas regras estão consagradas no Regulamento 
Interno: instrumento de gestão e aplicação da autonomia escolar, que orienta e "dirige" toda a ação 
pedagógica para as finalidades do Projeto Educativo do Agrupamento. 
 Foi neste contexto que surgiram: 
 - O “Núcleo de Apoio à Comunidade Educativa para Prevenção da Indisciplina”(NACEPI), espaço de 
atendimento para os alunos com comportamentos perturbadores e/ou indisciplinados; 
 - O Projeto  "A Formação Não é Só o Saber", que  valoriza os comportamentos cívicos, éticos, o 
esforço, o empenho e o mérito dos alunos, incentivando à adoção de atitudes corretas no espaço escolar, nas 
relações interpessoais, a condução segundo valores e ideais, e estimulando o gosto pelas aprendizagens 
escolares. 
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RECURSOS DA COMUNIDADE: PARCERIAS 
 

A Escola não pode viver isolada, fechada sobre si própria. 

Os problemas originados pelo alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12° ano - 

índices baixos de literacia, insuficiente qualificação profissional, ausência de valores cívicos, falta de hábitos de 

leitura, abandono escolar precoce e, consequentemente, trabalho infantil, aumento da indisciplina, perda de 

autoridade por parte dos educadores - associados às características da sociedade em que vivemos, 

obrigam escolas, agentes educativos e demais Instituições com responsabilidades educativas a 

congregar esforços para, conjuntamente, resolverem os problemas e vencerem os desafios que a 

missão de educar coloca atualmente aos responsáveis. 

Num mundo cada vez mais complexo e acelerado, a Família, descaracterizada e 

desagregada, perdeu parte da sua força orientadora, delegando na Escola a sua quota-parte de 

responsabilidade na educação e na aprendizagem ativa dos filhos. 

Em contrapartida, os "media" assumem o monopólio crescente do processo de socialização 

dos jovens, influenciando os seus comportamentos e incutindo valores que acabam por ultrapassar 

muitas vezes e até contradizer ou destruir as mensagens da Família e da Escola. 

Neste contexto, não restam outras alternativas à Escola senão, por um lado, ajudar a Família 

a encontrar o seu lugar na relação de diálogo e na participação ativa na vida da Escola, 

revitalizando a relação Escola-Família; por outro, procurar apoio na Comunidade local e nas 

Instituições com responsabilidade na área da Educação, estabelecendo com elas parcerias e 

participando no desenvolvimento de Projetos comuns. São de referir as seguintes parcerias: 

  

Estabelecimentos 
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Segura 

Gabinete de 
Segurança 

 do ME 

Câmara 
Municipal de 
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Bombeiros 
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C.P. C. J. 
de 
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S.F.U.A. 
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Associações de 
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5. DIAGNÓSTICO 
 

O diagnóstico que se apresenta tem por base os dados obtidos através dos relatórios da 
avaliação interna, especialmente o último, e ainda os relatórios apresentados pela IGE, nas várias 
intervenções que realizou. 
 

ALUNOS 

Taxa de frequência por Ciclos de Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 No último ano letivo, o Agrupamento aumentou a sua população escolar de 2200 para 2486 alunos.  

 O maior aumento verificou-se na Educação Pré-Escolar. 

 Das crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar: 65,2% estavam no escalão etário de 5 anos ou mais, 
32,2% no escalão de 4 anos e 2,6% no escalão de 3 anos.  

 A oferta pública deste nível de educação continua a ser manifestamente escassa para a procura.  

 Ao nível do 1º e do 3º ciclos regista-se uma ligeira quebra na taxa de frequência.  

 No 2º ciclo, verifica-se que a taxa de frequência aumentou o que tem vindo a provocar uma sobrelotação 
do espaço escolar na escola sede com consequências negativas nas condições de ensino/aprendizagem, 
uma vez que o nível de alunos por turma é bastante elevado e muitas salas já não se mostram adequadas 
ao número de alunos que nelas aprendem. 
 

. GRUPOS CULTURAIS 
 

 O número de alunos oriundos de outras culturas diminuiu. 

 Persiste um forte núcleo de alunos provenientes de países 
lusófonos e dos países do leste europeu. 

 Os alunos de Língua Materna Não Portuguesa têm 
beneficiado de um reforço em Língua Portuguesa. 

 A sua integração escolar tem-se processado sem grandes 
dificuldades. 

 Muitos deles, em particular os provenientes dos países da 
Europa do Leste, têm demonstrado um forte empenhamento nas 
atividades escolares e uma atitude muito positiva face à 
aprendizagem. 
 
 
 

 
. ABANDONO ESCOLAR -  Meta: TAE: não superior a 2,5% no 2.ºCiclo e de 1% no Agrupamento 

 
 A taxa de abandono escolar tem diminuído 

significativamente tanto no 1º como no 2º ciclo. 

 Apenas no 3º ciclo se regista um ligeiro aumento, 
embora esteja dentro da meta definida para o Agrupamento. 

 Se tivermos em conta o número de alunos, são apenas 7 
num universo de mais de 2100 alunos matriculados no 
Agrupamento. 
 

 

  Pré 1.ºC 2.ºC 3.ºC Total 

N.º alunos 2009/2010 351 1231 701 203 2486 

Taxa de frequência (%) 14,1 49,5 28,2 8,2 100 

Taxa em 2008/2009 (%) 7,5 54,5 28,1 9,9 100 

Evolução % 6,6 -5,0 0,1 -1,7   

          Total % 

Países Lusófanos 72 55 

Países do Leste 33 25 

Países Asiáticos 6 5 

Outros 20 15 

N.º alunos Grupos Culturais 131 100 

Taxa de frequência (%) 5,3 
 

Taxa de frequência 
2008/2009 

9,3 
 

Evolução -4,0 
 

  1.ºC 2.ºC 3.ºC Total 

N.º total de alunos 1231 701 203 2135 

Alunos c/ abandono 0 5 2 7 

TAE (%) 0,0 0,7 1,0 0,3 

TAE 2008/2009 (%) 0,3 3,3 0,4 1,2 

Evolução -0,3 -2,6 0,6 -0,9 
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. RESULTADOS ESCOLARES - Taxa de Retenção/insucesso 

 

  1.º 2.º 3.º 4.º 1.ºC 5.º 6.º 2.ºC 7.º 8.º 9.º 3.ºC Total 

Taxa de retenção (%) 0,3 8,9 2,4 2,3 3,5 11,9 14,2 13,0 28,3 7,4 9,7 14,3 7,6 

% Retenção 2008/2009 0,8 8,6 5,4 0,9 4,1 10,3 6,6 8,5 16,9 13,9 4,8 12,5 6,3 

Metas PEA 0 7 3 4,5 
 

16 11 
 

20 20 18 
  

Evolução -0,4 0,3 -3,0 1,4 -0,6 1,6 7,6 4,5 11,5 -6,5 4,9 1,8 1,3 

 

 A taxa de retenção/insucesso baixou globalmente no 1º ciclo, embora tenha aumentado no 2º  e no 4º ano. 

 Globalmente, a taxa de insucesso do Agrupamento aumentou 1,3%, situando-se nos 7,6%. 

 No 2º ano situou-se acima da meta traçada. 

 No 2º ciclo regista-se um aumento de 4,5%, embora se situem claramente abaixo das metas definidas. 

 No 3º ciclo o aumento é inferior (cerca de 1,8%), embora se situem também abaixo das metas traçadas, nos 8º 
e nos 9º anos. 

 A taxa de retenção no 7º ano atinge níveis elevados: aumento de 11,5%, situando-se nos 28,3%, muito acima 
da meta definida. 
 
 

. RELAÇÃO ENTRE INSUCESSO, SUCESSO RELATIVO E SUCESSO ABSOLUTO 
 

  1.º 2.º 3.º 4.º 1.ºC 5.º 6.º 2.ºC 7.º 8.º 9.º 3.ºC Total 

Insucesso 0,3 8,9 2,4 2,3 3,5 11,9 14,2 13,0 28,3 7,4 9,7 14,3 7,6 

Sucesso Relativo 14,9 9,6 9,3 8,6 10,6 31,2 32,2 31,7 26,7 32,1 30,6 30,0 19,3 

Sucesso Absoluto 84,7 81,5 88,3 89,0 85,9 56,9 53,6 55,3 45,0 60,5 59,7 55,7 73,0 

 
Pela 1ª vez recolheram-se dados comparativos entre o insucesso, o sucesso relativo e o sucesso absoluto. 

 Verifica-se que o sucesso absoluto é muito superior no 1º ciclo, relativamente aos 2º e 3º ciclos. 

 No 2º e 3ª ciclos, a situação é mais problemática: 31,7% de sucesso relativo e apenas 55,3% de sucesso 
absoluto. 

  Mais uma vez é no 7º ano que os resultados necessitam de uma reflexão mais profunda não só pelo 
insucesso registado, mas também pelo facto do sucesso relativo e do sucesso absoluto serem muito baixos. 

 
 

TAXA DE INSUCESSO NAS DISCIPLINAS E RELAÇÃO COM AS METAS DEFINIDAS NO P.E.A. 
 

Áreas disciplinares - 1.ºCiclo 

  LP MAT EM EXP 

1.ºAno 11,9 9,5 1,0 2,4 

2008/2009 8,3 6,8 1,5 1,5 

2.ºAno 15,6 8,9 4,3 1,7 

2008/2009 10,1 8,6 6,0 0,6 

3.ºAno 2,4 10,5 1,5 0,3 

2008/2009 7,8 9,8 3,7 2,4 

4.ºAno 4,0 9,2 0,0 2,6 

2008/2009 3,0 5,1 2,7 0,6 

 

 No 1º ciclo verifica-se uma redução do insucesso nas Áreas das expressões, à exceção do 4º ano. 

  Regista-se um aumento do insucesso em todos os anos ao nível da Língua Portuguesa e da Matemática. 
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Disciplinas do 2.º Ciclo 

  LP ING HG MAT CN EVT EM EF 

5.ºAno 15,9 23,5 5,7 23,2 10,5 8,5 7,2 4,5 

Metas PEA 19 18 15 21 12 12 12 7 

Desvio -3,1 5,5 -9,3 2,2 -1,5 -3,5 -4,8 -2,5 

6.ºAno 24,6 27,1 6,3 26,5 8,2 8,4 7,1 4,6 

Metas PEA 19 20 10 25 12 10 12 7 

Desvio 5,6 7,1 -3,7 1,5 -3,8 -1,6 -4,9 -2,4 

 

 No 2º ciclo, Inglês, Matemática e Língua Portuguesa continuam a ser as disciplinas onde se regista mais 
insucesso.  

 Na generalidade, registou-se em quase todas as disciplinas uma redução no insucesso escolar, à exceção do 
Inglês e da Matemática, no 5º e no 6º ano, e a Língua Portuguesa, no 6º ano. 
 

Disciplinas do 3.º Ciclo 

  LP ING FRA HIS GEO MAT CN FQ EV ET EM EF TIC 

7.ºAno 17,5 43,9 22,8 14,0 28,3 19,3 24,6 23,9 10,9 8,5 3,4 13,6   

Metas PEA 24 25 20 22 22 25 21 27 7 5 5 15   

Desvio -6,5 18,9 2,8 -8,0 6,3 -5,7 3,6 -3,1 3,9 3,5 -1,6 -1,4   

8.ºAno 10,5 10,5 11,8 5,3 27,0 13,2 18,4 12,7 3,2 3,7 0,0 3,7   

Metas PEA 24 25 20 15 15 25 20 28 7 7 5 6   

Desvio -13,5 -14,5 -8,2 -9,7 12,0 -11,8 -1,6 -15,3 -3,8 -3,3 -5,0 -2,3   

9.ºAno 11,7 15,0 16,7 5,0 4,0 13,3 20,0 20,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metas PEA 28 25 23 12 12 25 20 28 8 5 5 5 5 

Desvio -16,3 -10,0 -6,3 -7,0 -8,0 -11,7 0,0 -8,0 -4,1 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

 
No 3.º Ciclo o insucesso está centrado:  

 No 7º ano em Inglês, Geografia, C. Naturais, Físico- Química, Francês e Língua Portuguesa. 

 Destas disciplinas, apenas em Físico- Química e Língua Portuguesa o insucesso se situa abaixo da meta. 

 No 8º ano em Geografia com taxas acima da meta definida. 

 No 9º ano em Ciências Naturais, Físico-Química e nas Línguas Estrangeiras I e II, disciplinas com maior 
insucesso, embora abaixo das metas traçadas. 

 

. APOIOS EDUCATIVOS 

Frequência dos alunos com Plano 

  1.º 2.º 3.º 4.º 1.ºC 5.º 6.º 2.ºC 7.º 8.º 9.º 3.ºC Total 

N.º alunos com Plano 41 82 54 54 231 110 124 234 33 35 20 88 553 

Taxa de frequência (%) 13,9 27,2 16,2 17,9 18,8 29,1 38,4 33,4 55,0 43,2 32,3 43,3 25,9 

Taxa 2008/2009 (%) 12,9 23,8 25,0 19,3 20,5 43,6 37,0 40,4 42,7 47,2 42,9 44,2 29,1 

Evolução 1,0 3,3 -8,8 -1,3 -1,8 -14,5 1,4 -7,1 12,3 -4,0 -10,6 -0,8 -3,2 

 

 O número de alunos com plano é bastante elevado, especialmente no 2º (33,4% dos alunos) e 3º ciclos, 
(43,3%) apesar da redução verificada em todos os ciclos. Nos 1º, 2º e 6º anos houve um ligeiro aumento dos 
alunos com plano. No 7º ano, a taxa de alunos com plano foi a que sofreu maior aumento (12,3%), situando-se 
nos 55%. 

 O acompanhamento destes planos pelos Encarregados de Educação (E.E.) é uma preocupação, 
especialmente no 2º ciclo, com 79,5 % dos EE a não acompanharem as medidas do plano, com reflexos 
significativos no insucesso. 
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Taxa de Frequência em Apoio Pedagógico Acrescido (A.P.A.)  

  5.º 6.º 2.ºC 7.º 8.º 9.º 3.ºC Total 

N.º total de alunos 378 323 701 60 81 62 203 904 

N.º alunos com APA 49 57 106 2 18 15 35 141 

% Alunos com APA 13,0 17,6 15,1 3,3 22,2 24,2 17,2 15,6 

% APA 2008/2009 15,2 22,1 18,5 19,1 15,3 15,9 17 18,1 

Evolução -2,2 -4,5 -3,4 -15,8 6,9 8,3 0,3 -2,5 

 

 À exceção do 8º e do 9º anos, o número de alunos que beneficiam de APA tem vindo a decrescer no 

2º ciclo e no 7º ano, presumivelmente por não preencherem os pré-requisitos para frequentarem 

aquele tipo de aulas (problemas de comportamento e desinteresse pelas atividades escolares), de 

acordo com regulamento próprio. 

 
 

. INDISCIPLINA 
Assumindo o princípio de que a educação para a cidadania tem uma importância vital para 

qualquer projeto educativo, o Agrupamento tem procurado enfrentar o problema crescente da 

indisciplina através da prevenção, com a implementação de projetos como o NACEPI, a valorização de 

valores e atitudes, como o Projeto “A Formação Não É Só o Saber”, a contextualização dos Projetos 

Curriculares de Turma e a aplicação de medidas educativas (preventivas e disciplinares).  

Não obstante este esforço do Agrupamento, a violação das regras, o desrespeito pelos outros e os 

atos de agressão, verbal e física, são elevados, sendo de referir a falta de apoio e colaboração por parte de 

muitos encarregados de educação dos alunos mais problemáticos, relativamente às medidas educativas 

propostas, desautorizando as decisões e desresponsabilizando esses alunos, o que em nada contribui 

para a modificação de comportamentos e atitudes.  

 

Peso da indisciplina na taxa de retenção: % alunos indisciplinados retidos no universo dos alunos retidos 

  1.º 2.º 3.º 4.º 1.ºC 5.º 6.º 2.ºC 7.º 8.º 9.º 3.ºC Total 

N.º indisciplinados retidos 0 4 2 1 7 16 12 28 1 0 0 1 36 

% indisciplinados retidos 0,0 21,1 16,7 2,4 7,1 61,5 70,6 65,1 14,3 0,0 0,0 9,1 23,7 

Peso da indisciplina 0,0 14,8 25,0 14,3 16,3 35,6 26,1 30,8 5,9 0,0 0,0 3,4 22,1 

 
 

 É no 2º ciclo que se verifica uma relação bastante direta entre a indisciplina e a retenção.  

 A taxa de retenção entre os alunos indisciplinados é bastante elevada e o peso da indisciplina é 

significativo.  

 No 1º ciclo também se verifica, embora em menor grau, que a indisciplina tem uma influência 

importante na retenção. 

 Quanto aos motivos da indisciplina verificam-se maiores problemas ao nível dos 

comportamentos inadequados, na recusa de execução das tarefas, na agressividade física, 

verbal ou escrita e nos comentários inconvenientes/despropositados. 
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RESULTADOS NAS PROVAS NACIONAIS 

Resultados das Provas de Aferição (PA)  
Meta: 4.º Ano: taxa de sucesso não inferior a 90% a Língua Portuguesa e 89% a Matemática; 
Meta: 6.º Ano: taxa de sucesso não inferior a 88% a Língua Portuguesa e 75% a Matemática; 

  
4.ºANO 6.ºANO 

LP MAT LP MAT 

Taxa de sucesso nas PA 92,1 90,6 86,8 63,0 

Taxa de sucesso PA 2008/2009 96,0 91,7 88,4 74,8 

Evolução -3,9 -1,1 -1,6 -11,8 

Taxa nacional de sucesso 91,6 88,9 88,4 77,0 

Relação entre sucesso nas PA e o nacional 0,5 1,7 -1,6 -14,0 

Relação sucesso PA/nacional 2008/2009 1,1 1,6 -3,2 -13,0 

Evolução -0,6 0,1 1,6 -1,0 

            

 Os resultados obtidos nas Provas de Aferição foram inferiores aos de 2008/2009 quer no 4º quer 
no 6º ano, verificando-se as maiores quebras em LP (4º ano) e Matemática (6º). 

 No 4º ano a taxa de sucesso foi superior às metas traçadas e às taxas de sucesso a nível nacional. 

 No 6º os resultados ficaram aquém das metas e da taxa nacional de sucesso naquelas provas. 
 

Taxa de sucesso nos Exames Nacionais 9.º Ano 
  Metas: taxa de sucesso não inferior a 75% a Língua Portuguesa e a 60% a Matemática;  

  LP MAT 
       

Taxa de sucesso  nos Exames 88,6 75,0 
       

Taxa nacional de sucesso nos Exames  91,0 74,0 

      
 

 As taxas de sucesso nos exames do 9º ano foram superiores às metas traçadas. 

 A taxa de sucesso no exame de Língua Portuguesa foi inferior à taxa nacional, mas na Matemática foi superior. 
 

 

Relação entre os resultados nos Exames Nacionais e os resultados da frequência  
Metas: diferença entre a CIF e a CE não superior a 5% a L. Portuguesa e a Matemática; 

    

 

  LP MAT 
   

     
 

Taxa de sucesso nos Exames (CE) 88,6 75,0 

        
 

Taxa de sucesso da frequência (CIF) 88,3 86,7 

        
 

 Em Língua Portuguesa a taxa de sucesso nos exames foi superior à taxa de sucesso na frequência, mantendo-se na meta 
prevista para a relação entre elas. 

 Em Matemática, os resultados foram muito inferiores aos da frequência, não tendo a meta sido alcançada. 

 

. Participação dos Representantes dos Alunos nos Conselhos de Turma 
META: Taxa de participação não inferior a 75% 

  5.º 6.º 2.ºC 7.º 8.º 9.º 3.ºC Total 

Alunos 

Média 62 74 68 67 58 67 63 67 

2008/2009 87 72 80 75 83 56 73 77 

Evolução -25 2 -12 -8 -25 11 -10 -10 

 

 Regista-se um decréscimo global de participação dos alunos nos CT quer no 2º quer no 3º ciclos. 

 No 6ºe no 9º anos a participação registou uma tendência inversa, mais acentuada no 9º. 

 Em nenhum dos anos se verificou a superação da meta traçada. 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (A.S.E.) 
 

Desde 2004/2005, acentuou-se uma redução assinalável no número de alunos abrangidos pelos 
auxílios económicos (de 31% para 18% na escola-sede e de 27% para 18% nas escolas do 1.ºCiclo). Esta 
redução, induzida pelas regras impostas (cada vez menos inclusivas) veio obrigar o Agrupamento a 
encontrar mecanismos alternativos de apoio.  

É precisamente neste grupo de alunos (carenciados, com contextos familiares problemáticos e 
disfuncionais) que se verificam as situações de abandono, de falta de assiduidade e de negligência 
familiar, ao nível do acompanhamento e da prestação de cuidados básicos. 

Esta problemática exige dos agentes educativos uma adaptação das práticas e actualização 
continuada das metodologias. 

 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

O incentivo à participação dos Encarregados de Educação (E.E.) nas reuniões gerais com 
os professores titulares de turma/ Diretores de Turma tem sido uma das medidas significativas 
para levar os EE a colaborarem com as escolas tendo em vista a redução do insucesso e da 
indisciplina.  
 

1. Participação nas Reuniões Gerais  
 

Meta: taxa de participação não inferior a 75%. 

Taxa de participação (valores em %) 

  Pré 1.º 2.º 3.º 4.º 1.ºC 5.º 6.º 2.ºC 7.º 8.º 9.º 3.ºC Total 

Média 72 78 85 82 81 83 71 65 67 66 58 61 61 75 

2008/2009 79 85 86 82 82 84 69 69 69 62 60 67 63 77 

Evolução -7 -7 -1 0 -1 -1 2 -4 -3 4 -2 -7 -2 -2 

 

 Com exceção dos 3º, 5º e 7º anos, relativamente ao ano anterior, registou-se uma inversão geral na 
participação dos E.E. nas reuniões gerais, em todos os ciclos. 

 No entanto, no 1º ciclo e na Educação Pré-Escolar, a participação dos EE ainda é superior à meta 
definida. 
 

 

 Nos 2º e 3º ciclos, a participação dos EE é inferior à meta traçada. 
  
No que se refere à participação nas reuniões de Conselho de Turma (C.T.): 

 A meta traçada apenas foi atingida no 6º ano, embora a média do ciclo tenha ficado aquém da 
meta traçada. 

 Nos restantes anos, os valores constatam a constante redução da participação dos EE na vida 
escolar dos seus educandos. 

2. Participação dos Representantes nas Reuniões de Conselho de Turma 

Meta: taxa de participação não inferior a 60% 
Taxa de participação (valores em %) 

 

    

  5.º 6.º 2.ºC 7.º 8.º 9.º 3.ºC Total 
    

Enc. de 
Educação 

Média 53 60 56 33 42 56 43 53             
    

2008/2009 69 49 60 58 50 67 58 59 
    

Evolução -16 11 -4 -25 -8 -11 -15 -6 
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 Face aos resultados obtidos questiona-se se, na atual conjuntura, esta medida é exequível e traz 
realmente efeitos práticos, uma vez que se verifica que a maior parte dos representantes dos E.E. 
às turmas não reúnem com os seus pares, não sendo portadores de informações ou indicações 
importantes para a resolução de qualquer problema. 

 

Em conclusão, uma das crescentes preocupações prende-se com a pouca valorização dada à 
escola pelas famílias de um significativo número de alunos. Este facto prende-se, por um lado, com o 
baixo nível cultural/económico desses agregados familiares, por outro com as condições de trabalho, 
que obrigam a forte mobilidade (dentro e para fora do concelho) deixando os alunos entregues a si 
próprios, com reduzido ou nulo acompanhamento familiar. 

 

PESSOAL DOCENTE 

 Em 2011/2012, o Agrupamento conta com um corpo docente constituído por 20 educadores e 200 

professores, dos quais 84 do 1º Ciclo e 116 nos 2º e 3ºs Ciclos; a maioria do corpo docente pertence aos quadro 

de escola/agrupamento e de zona pedagógica. O número de professores contratados é residual. 

 Relativamente à experiência profissional, 90% do corpo docente tem 10 ou mais anos de serviço, situando-

se 72% na faixa etária dos 30 aos 49 anos e 25% com 50 ou mais anos de serviço. 

 No Agrupamento, existe uma relação de 11,5 alunos por docente, bastante superior à média nacional 

(7,6), sendo de 17,4 na Educação Pré-Escolar, 15,3 no 1.º Ciclo e de 8 nos 2.º e 3.ºCiclos. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 O Agrupamento conta com 45 Assistentes Operacionais (A.O.) 11 funcionários dos Serviços de 

Administração Escolar (SAE) e 21 funcionários na prestação de outros serviços. 

  De acordo com os últimos dados disponíveis: 

 - 47% do Pessoal Não Docente pertence ao quadro, 37% são contratados e 16% têm outra forma de 

provimento (Temporários), estando estes últimos integrados na categoria de “Outros Serviços”; 

 - 63% do Pessoal Não Docente tem menos de 10 anos de tempo de serviço. 

 No que se refere aos A.O. e pessoal da limpeza, 56% do pessoal desse setor tem idade inferior a 50 anos 

e 44% tem entre 50 e 60 anos. 

 No Agrupamento, existe uma relação de perto de 58 alunos por cada Assistente Operacional. 
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Aspetos Positivos e Negativos identificados 
 

 Feito o diagnóstico da situação no Agrupamento, apresentamos os aspetos positivos e negativos relativamente a vários sectores da vida do 

Agrupamento, tendo em vista a implementação do Plano de Ação. 

 

SECTORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

COMUNIDADE 
 

 Integração de todos os estabelecimentos de educação e ensino no 
Agrupamento. 

 Alguma recetividade e colaboração da comunidade educativa às 
propostas e iniciativas das escolas/Agrupamento. 

 Apoio da Câmara Municipal de Palmela aos Projetos do Agrupamento 

 Algumas deficiências na articulação entre níveis de ensino, especialmente entre o 1º 
e o 2º ciclos. 

 Articulação e resposta deficientes, por parte de algumas Instituições, para a 
resolução de problemas relacionados com alunos em situação de risco. 

 

PAIS E 
ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO 

 Existência de Associação de Pais em vários estabelecimentos do Agrupamento. 

 Incentivo à participação dos Encarregados de Educação (E.E.) nos Conselhos de 
Turma (C.T.) e nas reuniões gerais com os DT/professores titulares. 

 As Associações de Pais e Encarregados de Educação são colaborativas e mostram 
disponibilidade para apoiar as iniciativas das escolas. 

 
 

 Inexistência de uma representação das Associações de Pais e E.E. que enquadre a 
sua participação nas várias estruturas do Agrupamento, especialmente ao nível do 
Conselho Pedagógico. 

 Participação dos Encarregados de Educação nas reuniões gerais com os 
Dt/professores titulares e nos C. Turma tem vindo a diminuir, especialmente na 
escola sede. 

 A participação dos Representantes dos EE nos C.T. geralmente não é 
representativa das opiniões da maioria dos EE da turma, por dificuldades de terem 
uma dinâmica própria que os leve a reunirem e discutirem os problemas das turmas 
dos seus educandos. 

 Reduzido envolvimento em atividades promovidas pelas Escolas 

 Elevado número de Encarregados de Educação com condições económicas e sociais 
desfavoráveis. 

 Reduzido acompanhamento familiar com consequente falta de assiduidade e abandono 
escolar por parte dos alunos. 

 Falta de cooperação com os professores no acompanhamento da vida escolar 
dos seus educandos, nomeadamente na verificação do cumprimento de 
obrigações escolares, desresponsabilizando-se pelas atitudes incorretas 
dos seus educandos. 

 Redução do número de famílias apoiadas pela ASE. 
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SECTORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

ALUNOS  
 

PROCESSO 
DE ENSINO/  

APRENDIZAGEM  
 
 

 Implementação do Plano da Matemática para reduzir o insucesso em 
Matemática e do Plano Nacional de Leitura para reduzir a iliteracia e o 
insucesso escolar em Língua Portuguesa (L.P.). 

 Frequência muito elevada dos alunos do 1º ciclo às A.E.C. 

 Implementação do trabalho de equipa nos Departamentos, tendo em vista a 
melhoria do sucesso escolar. 

 No 4º ano a taxa de sucesso das provas de aferição foi superior às metas 
traçadas e às taxas de sucesso a nível nacional. 

 Preocupação com a criação de respostas educativas diferenciadas, tendo em 
conta as necessidades dos alunos. 

 Preocupação em preservar um clima saudável na relação pedagógica, 
adotando medidas preventivas da indisciplina, designadamente o NACEPI. 

 Construção de PCT contextualizados que valorizam saberes e os articulam 
com as necessidades dos alunos. 

 Redução do abandono escolar. 

 Os alunos de Língua Materna Não Portuguesa têm beneficiado de um reforço 
em Língua Portuguesa e integram-se bem. 

 A taxa de retenção/insucesso baixou globalmente no 1º ciclo. 

 O sucesso absoluto é elevado no 1º ciclo. 

 No 1º ciclo verifica-se uma redução global do insucesso nas Áreas das 
expressões.  

 As taxas de sucesso nos exames do 9º ano foram superiores às metas 
traçadas. 

 A taxa de sucesso no exame de Matemática foi superior à taxa nacional. 

 Existência do Projeto  “A formação não é só o Saber” que valoriza os 
comportamentos cívicos, éticos, o empenho e o mérito dos alunos. 

 Em L.P. a taxa de sucesso nos exames foi superior à taxa de sucesso na 
frequência, mantendo-se na meta prevista para a relação entre elas. 

 Existência de Clubes de Tempos Livres para integração dos alunos. 

• Insuficiências ao nível da articulação com o 1° Ciclo, estando mais 

implementada só ao nível do Plano da Matemática.  

• Os resultados obtidos nas Provas de Aferição foram inferiores aos verificados 

anteriormente quer no 4º quer no 6º anos, ficando, no 6º ano, aquém das 

metas e da taxa nacional de sucesso naquelas provas. 
• Redução significativa da participação dos representantes dos alunos nas 

reuniões de Conselho de Turma. 
• Elevada percentagem de alunos em situação de risco. 
• Globalmente, a taxa de insucesso do Agrupamento aumentou, especialmente 

nos 2º e 3º ciclos, situando-se abaixo das metas traçadas. A situação mais 
problemática verifica-se no 7º ano.  

• O Insucesso continua elevado em Inglês e a Matemática, no 5º e no 6º anos, e a 
Língua Portuguesa, no 6º ano. 

• O sucesso absoluto é mais baixo nos 2º e 3º ciclos, em especial no 7º ano.  
• No 1º ciclo, regista-se um aumento do insucesso em todos os anos ao nível da 

Língua Portuguesa e da Matemática. 
• O número de alunos com plano é bastante elevado, especialmente no s 2º e 3º 

ciclos, com principal incidência no 7º ano. 
• Em Matemática, os resultados foram muito inferiores aos da frequência, não 

tendo a meta sido alcançada, no 9º ano. 
• Dificuldade de aceitação de regras. 
• Aumento da indisciplina na sala de aula e nos espaços de recreio. 
• No 1ºciclo, há indisciplina (no período de almoço e intervalos). 

• A taxa de retenção entre os alunos indisciplinados é bastante elevada, sendo o 
peso da indisciplina significativo, principalmente no 2º ciclo. 

• No que se refere à indisciplina, verificam-se maiores problemas ao nível dos: 
comportamentos inadequados, na recusa de execução das tarefas, na 
agressividade física, verbal ou escrita e nos comentários 
inconvenientes/despropositados. 

• Falta de interesse pelas atividades letivas e não letivas. 
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SECTORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

ESCOLA/ 
AGRUPAMENTO 

Educação Pré -escolar 
• Aumento da população escolar, com o aumento da oferta educativa. 
 
 

 

Educação Pré -escolar 
• A oferta pública continua a ser manifestamente escassa para a procura. 

 
JI Vale da Vila 

• O edifício principal onde estão situadas as salas de atividade não 
apresenta as melhores condições para o acolhimento de crianças em 
idade pré-escolar; as casas de banho encontram-se no exterior do 
edifício. 

• O acesso ao espaço que serve de refeitório e sala de apoio à CAF é feito 
a descoberto, sujeito às intempéries.  

• O isolamento a que a escola está sujeita, leva a que muitas vezes a 
informação não chegue atempadamente. 

• O acesso a outros recursos é difícil. 
• O Jardim-de-Infância não dispõe de Biblioteca nem Polivalente. 

EB Alberto Valente 
• Ausência de um espaço específico para desenvolvimento da 

Componente de Apoio à Família e prolongamento de horário, 
implicando a permanência das crianças no mesmo espaço durante 
um elevado número de horas. 

• O espaço exterior não se encontra dimensionado nem apetrechado 
para o número de crianças desta faixa etária. 

• Ausência de equipamento adequado ao desenvolvimento de 
atividades de motricidade no espaço Polivalente. 

• A flutuação de pessoal não docente conduziu à instabilidade 
organizacional do estabelecimento de ensino, nomeadamente na 
Componente de Apoio à Família.  
EB António Santos Jorge 

• A componente de Apoio à Família não funciona em espaço próprio, 
utilizando a sala de Jardim-de-Infância para o desenvolvimento desta 
atividade, obrigando as crianças a permanecerem no mesmo espaço o 
dia inteiro.  
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SECTORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• EB Salgueiro Maia 
• Acumulação de calor excessivo nas salas sem arejamento natural 

(incidência do sol na parede desde o amanhecer até às 13h). 
• Inexistência de espaços para atendimento e trabalho dos educadores. 
• Ausência de wc de adultos. 
• Ausência de um espaço específico para desenvolvimento da 

Componente de Apoio à Família. 
• Ausência de uma arrecadação para material de limpeza. 
• Espaço exterior exposto ao sol sem proteção e equipamento 

inadequado a esta faixa etária. 
 

EB Zeca Afonso 

Necessidade de: 
• Um espaço específico para desenvolvimento da Componente de 

Apoio à Família. 
• Sistema de refrigeração para as salas. 
• Placares de apoio às salas e de informação aos Encarregados de 

Educação. 
• Um espaço exterior com cobertura (para utilização em dias de 

chuva e calor). 
• Portão de separação do espaço exterior do recreio, relativamente à 

entrada geral da escola. 

• Substituição do equipamento e aparelhos de exterior, adequados à 
faixa etária, e sua manutenção. 
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SECTORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

ESCOLA/ 
AGRUPAMENTO 

1º CICLO 
• Beneficiação e remodelação recente das escolas da zona rural. 
• Construção de uma nova escola na vila e ampliação de outra já 

existente.  
• Equipamentos escolares, modernos, amplos e razoavelmente bem 

apetrechados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 º e 3º ciclos (Escola Sede) 
• Existência de parcerias com instituições da comunidade educativa. 
• Preocupação com a segurança e o bem-estar dos alunos. 
• Preocupação com a conservação dos espaços escolares interiores e 

exteriores e com o apetrechamento didático e pedagógico. 
• Melhoria das condições de atendimento dos EE, pelos DT, na escola 

Sede. 
• Existência de uma Biblioteca Escolar dinâmica e bem equipada. 
• Substituição do parque informático da Escola. 
• Instalação de videoprojectores em todas as salas e de alguns quadros 

interativos. 

1º CICLO 
Escolas da zona rural: 

• Necessitam de uma intervenção e remodelação dos espaços (pinturas, 
instalações elétricas).  

• Têm falta de equipamentos e recursos (Computadores, fax, Internet, 
quadros interativos, impressoras, máquinas fotográficas e videoprojector) 
e de equipamentos desportivos (balizas, piso melhorado, tabelas) o que 
condiciona grande parte do trabalho a desenvolver, quer a nível 
organizacional, como funcional. 
 
Escolas da vila e da zona rural 

• Falta de recursos humanos:  
   - Pessoal docente – apoio educativo e substituições; 
   - Pessoal não docente – assistentes operacionais e administrativos; 

     -Técnicos para equipas multidisciplinares – psicologia, terapia da fala, 
assistente social, psicomotricidade; 

   - Técnicos para manutenção e assistência de equipamento tecnológico; 
   - Pessoal para limpeza e manutenção dos espaços exteriores; 
   - Falta de recursos materiais: espaços cobertos multifunções. 

 
Escola Sede 

• Sobrelotação do espaço escolar na escola-sede com consequências 
negativas ao nível das condições de ensino/aprendizagem. 

• Salas de aula desajustadas devido ao elevado número de alunos por 
turma. 

•  Inadequação do mobiliário escolar de algumas salas. 
• As salas da escola sede, em especial nos blocos B e D, são bastante frias no 

Inverno e sem ventilação adequada no período do Verão e com iluminação 
deficiente. 

• Falta de salas de trabalho para os professores, de cada Departamento, 
mais adequadas ao trabalho de equipa. 

• Sala de convívio dos alunos pouco adequada às suas necessidades. 
• Sala de professores exígua para o número de professores da escola. 
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SECTORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

ESCOLA/ 
AGRUPAMENTO 

(conclusão) 

 

 
 
 
 
 
 

• Falta de ligação à internet nos restantes blocos da escola e de 1 
computador em cada sala de aula. 

• Quanto ao acesso à TIC, todos os computadores têm ligação à Internet e 
existe uma relação de 27 alunos por computador (26 no 1.º Ciclo e 30 
nos 2.º e 3.ºCiclos), bastante afastada da realidade nacional (10,3 alunos 
por computador).  

 
 

SECTORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

PESSOAL 

DOCENTE 
 

• Bom clima nas relações interpessoais. 
• Tendo em conta os condicionalismos da profissão, existe 

disponibilidade para colaborar em iniciativas das Escolas. 
• Corpo docente qualificado e habilitado para a docência e com alguma 

estabilidade. 
• Implementação do trabalho de equipa ao nível dos vários 

Departamentos. 
 
 
 
 
 
 

• Dificuldades em desenvolver o trabalho cooperativo entre docentes por 
motivo de falta de condições de trabalho em especial de salas próprias.  

•  Insuficiente valorização dos recursos didáctico-pedagógicos existentes 
na Escola. 

• Desvalorização da imagem do professor. 
• Perda da autoridade do professor. 
 

PESSOAL NÃO 
DOCENTE 

• Cuidado com a higiene das Escolas e com a segurança dos alunos. 
• De um modo geral, bom relacionamento com os restantes membros 

das  Comunidades Educativas. 
• De um modo geral, os funcionários são responsáveis e dinâmicos. 
 
 
 
 
 
 

• Dificuldades no relacionamento entre si. 
• Falta de formação contínua adequada às funções que exercem e ao 

contexto escolar em que se integram. 
• Grave insuficiência de Pessoal Auxiliar nos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento. 
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6. O PLANO DE AÇÃO 

Prioridades Objetivos Estratégias 
Metas/Critérios de sucesso 

(Ver quadro específico com as metas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1:  

Sucesso Escolar 

 

(Melhoria dos 
resultados 
escolares) 

Objetivo 1: 

Prevenir o abandono 
escolar 

E1: Sinalização precoce de situações de absentismo e/ou de risco e seu 
acompanhamento personalizado em articulação com a C.P.C,J, e em 
parceria com o organismo especializado do COI. 

E2: Definição de procedimentos comuns junto dos docentes de todo o 
agrupamento procurando uma ação concertada dos Educadores/ 
Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma com o Diretor e o SPO. 

E3: Criação de um gabinete de apoio ao aluno dispondo de uma equipa 
multidisciplinar (psicólogos, pediatras, pedopsiquiatras, assistentes 
sociais,...); 

E4: Adequação dos Projetos Curriculares de Turma (PCT’s) às necessidades 
das crianças e dos alunos, incluindo estratégias de prevenção do 
absentismo ou abandono escolar. 

E5: Mobilização dos recursos /parcerias com a comunidade (CPCJP, Escola 
Segura, Espaço Familiar de Escuta, GNR, outros). 

E6: Continuidade dos Clubes e ACC. 

 
 Reduzir progressivamente a taxa de 

abandono escolar no 2º Ciclo. 
 
 Não ultrapassar 1% de abandono 

escolar no Agrupamento. 
 

 

 
 
Objetivo 2: 
Melhorar os resultados 
escolares nos 
anos/disciplinas/ áreas 
com menor taxa de 
aproveitamento 

E7: Promoção do trabalho cooperativo entre docentes através da 
organização de equipas de trabalho, com recurso aos tempos da 
Componente Não Letiva de Estabelecimento 

E8: Implementação do Plano da Matemática e do Plano Nacional da 
Leitura para reduzir o insucesso e a iliteracia.  

E9: Organização do Conselho Pedagógico em Comissões e Secções 
responsáveis pela monitorização dos resultados escolares, pela 
atualização dos documentos de autonomia e pela dinamização da vida 
escolar. 

 Planos de trabalho das equipas criadas 

 Grau de cumprimento dos planos de 
trabalho: relatório final 

 Grau de satisfação face aos resultados 
obtidos: inquérito de satisfação vs 
resultados 

 Planos de trabalho 
 Atualização / conclusão: 

 Projeto Educativo do Agrupamento 
 Regulamento Interno 
 Projeto(s) Curricular(es) de Escola 
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Prioridades Objetivos Estratégias 
Metas/Critérios de sucesso 

(Ver quadro específico com as metas) 

P2: 

Disciplina 

(Prevenção da 
indisciplina) 

Objetivo 3: 

Melhorar as relações 
interpessoais: 
 
 
3.1 Utilizar os recursos e 
aplicar as estratégias de 
forma concertada para 
prevenção da indisciplina. 
 
 
 
 
 
3.2 Compreender as 
causas da indisciplina no 
5º ano de escolaridade 
 

E10: Definição de funções e competências do Coordenador de Projetos “ 
Educar para a Cidadania”, com assento no Conselho Pedagógico. 
 
E11: Definição de um Plano de Ação por parte do Coordenador de 
Projetos “ Educar para a Cidadania”, que promova: 
 A articulação entre Ciclos, em particular entre o 1º e o 2º Ciclos; 
 A articulação entre Projeto s e ações neste âmbito: 

 NACEPI 
 A Formação Não É Só O Saber 
 Tutoria 

 A valorização das Áreas Curriculares Não Disciplinares (ACND), 
nomeadamente da Formação Cívica, para a promoção e 
salvaguarda de valores éticos e de cidadania. 
 

E12: Aferição de instrumentos e procedimentos que permitam a recolha 
fiável de informação, de forma transversal no Agrupamento e sua 
discussão nas várias estruturas do Agrupamento: 
 Maior intervenção do NADPI no processo, propondo a aplicação de 

medidas, em caso de reincidência; 
 Definição de outras medidas corretivas dos problemas de 

indisciplina. 
 Maior exigência e autorresponsabilização dos alunos no 1º ciclo 

para que a transição se faça de forma equilibrada; 
 Maior exigência no cumprimento de regras (disciplina e 

pontualidade); 
 
 
E13: Valorização do mérito dos alunos através da aplicação do Projeto “A 
Formação Não É Só O Saber”. 

 
 Criação de regulamentação específica 

em sede de Regulamento Interno 
 Plano de Ação específico 

 Definição da metodologia de avaliação 
da eficácia do Plano de Ação 

 Construção dos instrumentos para 
avaliação da eficácia do Plano  

 Relatório final 
 
 
 
 
 Clarificação dos conceitos de 

“indisciplina” e “aluno indisciplinado” 

 Instrumentos criados 
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Prioridades Objetivos Estratégias Metas/Critérios de sucesso 

P3: 

Comunicação e 
Participação 

- 
(Melhoria da 
comunicação e 
participação dos 
vários 
intervenientes na 
vida escolar.) 
 

 

 
Objetivo 4: 

Melhorar os circuitos de 
comunicação e de 
disseminação da 
informação. 

 
E14: Reforço da utilização dos canais de comunicação (sínteses de 
reuniões, folhas informativas, etc,) mais céleres, eficazes e ecológicos 
com a utilização da Página do Agrupamento e do correio eletrónico. 
 
E15: Divulgação das atividades do Agrupamento como prática de 
envolvimento de todos os intervenientes no processo educativo e na vida 
do Agrupamento (Página do Agrupamento, órgãos de comunicação 
locais). 

 
 Grau de satisfação do pessoal do pessoal 

docente e não docente com os 
procedimentos de comunicação interna e 
entre estabelecimentos: acima de 80% 

 
Objetivo 5: 
Aprofundar e/ou reforçar 
a relação Escola-Família-
Comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E16: Sensibilização e envolvimento da comunidade através do 
desenvolvimento de uma política de maior proximidade com a s Escolas e 
Estabelecimentos de ensino do Agrupamento, através do reforço das 
ações de promoção da participação dos alunos e dos Pais e Encarregados 
de Educação na vida escolar: 

i) Ao nível dos órgãos e das estruturas pedagógicas; 
Em atividades relacionadas com conteúdos curriculares e com as áreas do 
saber (palestras);  

ii) Acompanhando visitas de estudo, atividades desportivas, feiras, 
festas, etc. 

 
 
 
 
E17: Melhor articulação das ações da Associação de Pais e EE, com os 
órgãos do Agrupamento tendo em vista a dinamização do Projeto :”Os 
Pais Participam na Escola”.  

 Melhorar a taxa de participação dos 
alunos nas reuniões de Conselho de 
Turma para 75% 

 Melhorar as taxas de participação dos 
Pais e Encarregados de Educação para: 
 Assembleias de Pais: 75% 
 Reuniões de Conselho de Turma: 60% 
 30% de EE’s envolvidos em atividades 

promovidas pelas turmas/Escolas. 

 

 Alcançar uma taxa de 90% de turmas com 
representante dos Encarregados de 
Educação eleito. 

 Aumento progressivo do número de 
Encarregados de Educação envolvidos no 
Projeto. 
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Prioridades Objetivos Estratégias Metas/Critérios de sucesso 

 

 E18: Apoio na criação de uma Associação de Pais e EE do 
Agrupamento. 
 
E19: Criação de um Plano de Atividades, por parte da Secção 
Cultural do Conselho Pedagógico, que fomente a participação dos 
membros da Comunidade Educativa em iniciativas de índole 
cultural, em articulação com a atividade curricular: 

i) Visitas de estudo. 
ii) Seminários, palestras, exposições e outras ações de 

sensibilização visando promover a vinda dos pais à Escola. 
iii) Valorização dos progressos dos alunos, assinalando-os 

festivamente. 

 Alargar a criação de Associações de Pais 
a, pelo menos, mais 2 estabelecimentos 
do Agrupamento. 

 
 Plano de trabalho da Secção Cultural. 

 

 
 
P4: 

O Agrupamento 
Como Uma 
Unidade 
Organizacional 

 
Objetivo 6: 

Fortalecer a articulação 
entre estabelecimentos aos 
diversos níveis (pedagógico, 
cultural, administrativo e 
financeiro) 
 

E20: Continuação da implementação de atividades de participação, 
de partilha de experiências e de reflexão dos vários 
estabelecimentos de educação e ensino. 
 
E21: Criação de melhores condições para a partilha e reflexão 
sobre as práticas pedagógicas entre pares. 
 
E.22: Formação e apoio para maximizar a resposta às Necessidades 
Educativas Especiais (N.E.E.) e às Dificuldades de Aprendizagem. 
 
E23: Ações regulares de acompanhamento por parte da Direção 
(visitas, reuniões, participação em atividades culturais). 

 
 Satisfação elevada dos intervenientes, 

observada através do Estudo de 
Avaliação Interna. 
 

 Grau de consecução das metas previstas 
para as Prioridades definidas neste Plano. 
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Prioridades Objetivos Estratégias Metas/Critérios de sucesso 

 
P5: 

Edifícios e Espaços 
Escolares 
Preservados 
 
 

 
Objetivo 7: 

Dar continuidade às ações 
de preservação do parque 
escolar. 
 
 
 
 

 
E24: Continuação das ações de preservação e melhoramento de 
edifícios e espaços escolares, nas várias escolas e estabelecimentos 
de ensino do Agrupamento, através de candidaturas a subsídios 
estatais ou por recurso à receita própria. 
 
E25: Criação de novos espaços físicos que permitam o 
descongestionamento da Escola-sede tendo em vista a 
implementação de novos Projetos e atividades. 

 
 
 Pelo menos uma intervenção anual. 

 
 
 
 
 

 

 
P6: 

Serviços Técnicos e 
Administrativos 
Eficientes 
 

 
Objetivo 8: 

Promover serviços 
administrativos e de ação 
social escolar eficientes. 

 
E26: Criação de um regimento de funcionamento dos serviços 
administrativos e de ação social escolar que clarifique 
responsabilidades e funções de cada um dos seus membros. 
 
E27: Criação de condições para uma maior capacidade de resposta 
dos Serviços Administrativos no que se refere á aplicação dos 
normativos legais referentes às alterações do ECD e à comunicação 
atempada dessas alterações a todos os que trabalham no 
Agrupamento. 
 

 
 Regimento de funcionamento: 

 SASE 
 SAE 
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METAS 
 

As metas serão definidas anualmente pelo Conselho Pedagógico 

Resultados dos Alunos 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Taxa de Retenção não superior a 0,0 7,9 2,5 2,0 11,0 10,0 28,0 12,0 11,0 

Taxa de Sucesso Relativo: não superior a 10% no 1º Ciclo, 25% no 2º Ciclo e 27% no 3º Ciclo 

 

Departamentos Resultados nas Disciplinas 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

LÍNGUAS 

Língua Portuguesa 22 25 22 25 27 

Inglês 20 23 25 30 25 

Francês --------- -----------
------- 

23 22 20 

Espanhol 
 
 

--------- --------- 11 --------- --------- 
   

 
CIÊNCIAS 
SOCIAIS E 
HUMANAS 

História e Geografia 
 
 

14 9 --------- --------- --------- 
 
 

 
 

  
 História 

 
 

--------- --------- 22 15 12 
   

 
 
 

 
 Geografia --------- --------- 22 15 12 

MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS 

EXPERIMENTAIS 

Matemática 23 23 24 20 20 

Ciências da Natureza 12 12 --------- --------- --------- 

Ciências Naturais --------- --------- 21 15 20 

Ciências Fisico-Químicas --------- --------- 25 20 20 

Tecnologias de Informação e Comunicação --------- --------- --------- --------- 8 

EXPRESSÕES 

Educação Visual e Tecnológica 12 10 --------- --------- --------- 

Educação Visual --------- --------- 7 5 5 

Educação Tecnológica --------- --------- 7 7 5 

Educação Musical 12 12 5 5 5 

Educação Física 7 7 15 6 5 

 

Resultados nas Provas Nacionais 
Língua Portuguesa Matemática 

4º ano 6º ano 9º ano 4º ano 6º ano 9º ano 

CE: taxa de sucesso não inferior a 92,5 88,0 75,0 90,5 65,0 55,0 

Diferença entre ClF e CE não superior a 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
CE: Classificação Externa (aproveitamento nas Prova de Aferição e nos Exames Nacionais) 
CIF: Classificação Interna de Frequência (aproveitamento na frequência das disciplinas) 

Resultados nos PCA, CEI e 
Apoios Educativos 

- Turmas PCA e Alunos com CEI taxa de sucesso não inferior a 90%; 
- APA: taxa de sucesso dos alunos nas disciplinas com APA não inferior a 85%; 
- Planos PA/PR: taxa de sucesso dos alunos com plano não inferior a 85%. 

(PCA: Percurso Curricular Alternativo;  CEI - Currículo Específico Individual; 
APA (Apoio Pedagógico Acrescido;  PA/PR - Plano de Acompanhamento/ Plano de Recuperação) 
 

Abandono escolar - Taxa de abandono escolar do Agrupamento não superior a 1%. 

Participação dos Encarregados de 
Educação: 

- Turmas com representante: taxa não inferior a 90%; 
- Participação nas reuniões gerais: taxa não inferior a 75% 
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8. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) constitui uma fase 
essencial no processo do seu desenvolvimento e concretização. Deverá, assim, realizar-se uma 
avaliação contínua de acompanhamento da sua implementação, podendo, sempre que necessário, 
proceder-se a uma avaliação formalizada em momentos específicos, incidindo sobre os objetivos 
definidos no mesmo. 

 
Cabe ao Conselho Pedagógico apresentar a proposta de PEA, indicando os momentos em 

que deverá ocorrer a avaliação do cumprimento dos objetivos definidos e das ações implementadas, 
num processo que se pretende amplamente participado pela comunidade escolar. 

  
Propõe-se que a Secção de Avaliação do Conselho Pedagógico desenvolva os mecanismos 

necessários ao acompanhamento, coordenação e avaliação do PEA. 
 
Ao Conselho Geral caberá a função de acompanhar e avaliar a execução e cumprimento 

do PEA, após a sua aprovação. 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
 

> Registos de renovação de matrícula, frequência e assiduidade dos alunos. 

> Avaliação dos alunos: dados estatísticos obtidos através dos estudos da Avaliação Interna. 

> Registos referentes à participação dos Encarregados de Educação no acompanhamento 
      dos respetivos educandos. 

> Registos referentes à participação dos Encarregados de Educação nas atividades do 
       Agrupamento. 

> Relatórios específicos; relatos de experiências; atas de reuniões. 

> Questionários para avaliar a satisfação dos intervenientes relativamente à ação do  

      Agrupamento. 

> Relatórios de Intervenção da I .G.E. . 

> Outra documentação relevante. 

 

Momentos de Avaliação 2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

Aprovação e Divulgação *   

Implementação, Desenvolvimento * * * 

Reformulação / Reajustamento com base em avaliação feita.  * * 

Avaliação (baseada no Estudo da Avaliação Interna) * * * 

Novo Projeto Educativo   * 
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DIVULGAÇÃO 

 
 
 A divulgação do Projeto Educativo far-se-á através de: 

 

 Conselho Geral 

  Assembleias Gerais do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente. 
 Reuniões da Direção com as Associações de Pais e Encarregados de Educação. 
 Assembleias de Pais e de alunos dinamizadas pelos Diretores de Turma. 
 Página do Agrupamento na "Internet". 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em reunião realizada em,  ______ de Outubro de 2011 


