
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

2014/2017 



2 
 

INDICE 

Item Assunto Página 

1. Enquadramento 3 

1.1 Introdução 3 

1.2 Metodologia 3 

2 Análise e avaliação dos objetivos definidos e/ou metas alcançadas  

2.1 Número de alunos por ano escolar 4 

2.2 Campo de Intervenção 1: Sucesso Educativo e Académico 4 

2.3 Campo de intervenção 2: Oferta educativa 14 

2.4 Campo de intervenção 3: Liderança e Gestão Escolar 19 

2.5 Campo de intervenção 4: Articulação educativa, pedagógica e curricular 21 

2.6 Campo de intervenção 5: intervenção socioeducativa 21 

2.7 Campo de intervenção 6: (Re)definição e requalificação do parque escolar 23 

2.8 Campo de intervenção 7: Clima de escola 24 

2.9 Campo de intervenção 8: Comunicação 26 

2.10 Campo de intervenção 9: Literacia 27 

2.11 Campo de intervenção 10: Formação 28 

2.12 Campo de intervenção 11: Autorregulação e melhoria contínua 29 

3.  Análise SWOT 31 

4. Conclusão 33 

 Bibliografia 34 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Enquadramento  
 

O Projeto Educativo (PE) é um instrumento de autonomia que consagra a orientação educativa do 
Agrupamento, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de 
três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o 
Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa (in Decreto – Lei nº137/2012 de 2 de julho, 
Republicação do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, artigo 9.º). 

O presente PE, de lema “SABER SER E SER COM SABER…UM PROJETO PARTILHADO” constituiu-se 
como instrumento orientador da ação educativa de 2013- 2014 a 2016-2017. 

 

1.1. Introdução  
 

O Relatório de Autoavaliação do PE constitui “(…) o documento que procede à identificação do grau 
de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo 
agrupamento de escolas (…) e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos 
resultados escolares e à prestação do serviço educativo.” [decreto-lei n.º 75/2008, 22 abril, artigo 9.º, 2, c)]. 
Assim, a avaliação do PE constitui mais um contributo importante para o processo de autorregulação das 
práticas educativas no Agrupamento, assumindo um papel decisivo no planeamento da organização do 
próximo ciclo de evolução do agrupamento. A avaliação do PE pretende ser um processo de regulação que 
conduza à melhoria da qualidade do serviço prestado pela escola, quer ao nível da organização e do 
funcionamento do estabelecimento, quer ao nível dos processos pedagógicos. Assim, pretende-se com esta 
avaliação reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos do projeto, dar sugestões para futuras estratégias 
e métodos de trabalho.   

A qualidade da execução do PE tem sido avaliada regularmente, através de processos de avaliação 
interna/ autoavaliação, nos Relatórios Trimestrais de Avaliação Interna elaboradas pelos Departamentos 
Curriculares com o acompanhamento do Conselho Pedagógico, nos Relatórios Trimestrais do Diretor 
apresentados trimestralmente ao Conselho Geral, de processos de inquirição à comunidade educativa e 
análise documental que têm permitido aplicar o modelo de autoavaliação CAF – Educação (Common 
Assessment Framework) de que têm resultado Diagnósticos Organizacionais e Planos de Ação de Melhoria 
e não menos importante como referente orientador da nossa ação educativa, o Relatório de Avaliação 
Externa da IGE de 2014. 

O ano de 2013-14 foi dedicado à conceção e elaboração do PE, constituindo-se como um ano de 
“arranque” do mesmo; 2014-15 e 2015-16 foram anos de implementação das linhas de orientação 
traçadas; 2016-17 (ainda a decorrer), foi dedicado à avaliação do mesmo, pretendendo-se verificar se os 
resultados e os objetivos propostos foram atingidos, orientar o Agrupamento na adequada aplicação dos 
seus recursos, procurar melhorar a resposta do Agrupamento aos desafios que se lhe colocam e adequar as 
suas atividades às necessidades do meio, oferecendo um serviço público de educação de qualidade. 

 

1.2 Metodologia 
 

A Equipa de Autoavaliação (EA), constituída por elementos representativos do Agrupamento (de 
professores, de pessoal não docente, de alunos, de encarregados de educação e autarquia) propôs-se 
realizar esta tarefa, tendo definido dois critérios para orientar este trabalho de avaliação: a eficácia e o 
impacto. O primeiro permite avaliar em que medida os resultados previstos no projeto educativo foram 
atingidos, quais os desvios verificados e sua justificação; o segundo permite avaliar em que medida os 
objetivos centrais foram alcançados. 

Definiu, ainda que os anos em referência para essa avaliação seriam os de 2013-14, 2014-15 e 
2015-16. 

Como fonte de recolha de dados, considerou preferencialmente os documentos referenciados no 
terceiro parágrafo, atas de Conselho Pedagógico, de Departamento e/ou outros documentos significativos, 
como é o caso dos dados do MISI e questionários realizados aos alunos. Na falta de elementos consistentes, 
utilizou-se, ainda, a observação e consenso.   
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A base do trabalho consistiu na análise da consecução dos objetivos definidos e/ou metas 
alcançadas,  constantes no capítulo 7.8 do Projeto Educativo, das páginas 42 a 61, intitulado “campo de 
intervenção, objetivos, metas, estratégias, indicadores / instrumentos de registo”, coração do documento.  

 

2. Análise e avaliação dos objetivos definidos e/ou metas alcançadas. 

 

2.1. Número de alunos por ano escolar 

Começamos, nesta nossa análise, por considerar o número de alunos nos quatro anos de vigência 

deste PE.  

Anos 

letivos 
Pré-escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB ES CV/Prof EFA Total 

2013-2014 215 331 155 232 126 60 25 1164 

3014-2015 200 319 172 234 101 83 20 1129 

2015-2016 189 289 177 228 90 68 30 1071 

2016-2017 182 294 178 236 82 41 22 1035 

 

 Verifica-se uma progressiva diminuição da população escolar, fruto da diminuição demográfica na 
nossa comunidade. Esta diminuição da população escolar irá ter repercussão na organização, nas estruturas 
e nos estabelecimentos escolares, pelo que o Agrupamento deverá envidar esforços para manter no 
Agrupamento os alunos que aqui iniciam o seu percurso escolar e, se possível, captar alunos de outras 
zonas para poder manter o número de turmas existentes.  
 Assim, sugere-se que desenhem estratégias de promoção de diversificação da oferta educativa, em 
função da matriz organizacional do Agrupamento e das características/ necessidades do seu público-alvo, 
pugnando pela qualidade do processo ensino-aprendizagem. Neste âmbito, o Agrupamento deve garantir 
um ensino de qualidade, proporcionar o desenvolvimento de projetos inovadores atrativos para as 
crianças/jovens (de acordo com os interesses/expetativas dos alunos e os recursos do meio), assim como 
continuar a implementar a ocupação dos tempos livres dos alunos articulando a ação do Agrupamento 
com as famílias, com a Associação de Pais e Encarregados de Educação e com a Autarquia. É ainda 
importante continuar a pugnar por uma imagem positiva do Agrupamento, em que a segurança e o bom 
clima de escola sejam garante de bem-estar e do desenvolvimento de relações interpessoais 
gratificantes. 
 
 

2.2. Campo de Intervenção 1: Sucesso Educativo e Académico 

Objetivo 1: OTIMIZAR O SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE UMA 
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DE EXIGÊNCIA E DE RESPONSABILIZAÇÃO. 
 

Meta 1.1-MELHORIA DOS RESULTADOS DOS ALUNOS E DO SUCESSO ESCOLAR PARA VALORES ACIMA DOS 90%, EM 

TERMOS DE AGRUPAMENTO, NO ENSINO REGULAR.  

Indicador: No ensino regular, os resultados globais do Agrupamento, devem ficar acima dos 90%. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

93% 94% 91% 
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        Indicador totalmente cumprido. No ensino regular, os resultados globais do 
Agrupamento, ficaram acima dos 90%. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por disciplina, considerando as metas pré-estabelecidas, os resultados foram os seguintes: 

Educação Pré-escolar: 

Grupos de crianças de 5 anos % de competências adquiridas 

Áreas de conteúdo 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Formação Pessoal e Social 81% 88% 88% 
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Expressões 84% 91% 91% 

Conhecimento do Mundo 86% 90% 90% 

Considerou-se neste quadro o grupo das crianças de 5 anos por ser o que precede a entrada no 
primeiro ciclo. Verificou-se que a maioria das competências foi adquirida nas áreas de conteúdo indicadas 
para que as crianças iniciem o primeiro ano com as competências básicas. 
  Assim, sugere-se a continuidade do trabalho realizado no Agrupamento para esta valência 
escolar. 
 

1.º Ciclo 

Ano  Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2.º 95% 94% 96% 95% 

3.º 97% 96% 99% 100% 

4.º 95% 100% 100% 97% 

Departamento de Línguas 

Português Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 80% 85,9% 89,53 89,25% 

6.º ano 80% 87,84% 94,59 92,41% 

7.º ano 70% 78,75% 80% 71,25% 

8.º ano 70% 81,71% 85,33% 63,24% 

9.º ano 70% 86,08% 77,50% 84% 

10.º ano 75% 91,67% 89,29% 91,45% 

11.º ano 80% 87,50% 95,65% 100% 

12.º ano 80% 100% 96% 100% 

Inglês Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 85% 96,15% 84,88% 93,55% 

6.º ano 85% 87,94% 98,65% 83,54% 

7.º ano 80% 93,75% 82,67% 81,25% 

8.º ano 80% 87,80% 93,33% 89,71% 

9.º ano 80% 75,95% 86,25% 74,67% 

10.º ano 70% 91,67% 92,86% 91,43% 

11.º ano 80% 100% 95,45% 100% 

Francês Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 80% 96,25% 94,67% 91,25% 

8.º ano 80% 98,48% 98,67% 95,59% 

9.º ano 80% 95,08% 100% 98,65% 

Oficina de Teatro Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 100% 100% 100% 100% 

8.º ano 100% 100% 100% 100% 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Matemática Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 80% 84,62% 74,42% 66,67% 

6.º ano 80% 72,97% 86,49% 73,42% 

7.º ano 75% 63,75% 74,67% 70% 

8.º ano 75% 75,31% 80,26% 67,65% 

9.º ano 75% 70% 81,25% 63,51% 

10.º ano 70% 75,31% 67,86% 71,43% 

11.º ano 80% 77,14% 100% 95% 

12.º ano 85% 85,71% 92,31% 90% 

Ciências Naturais Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 90% 93,59% 93,02% 90,32% 

6.º ano 90% 94,59% 98,65% 92,41% 

7.º ano 75% 95% 89,3% 96,25% 
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8.º ano 85% 98,77% 97,37% 97,06% 

9.º ano 85% 93,67% 98,75% 95,95% 

Biologia Geologia Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

10.º ano 70% 91,30% 92,86% 68,57% 

11.º ano 70% 96,88% 100% 100% 

Biologia Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

12.º ano 80% 100% 100% 100% 

C. Físico-Químicas Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 80% 88,75% 81,33% 81,25% 

8.º ano 80% 96,30% 88,16% 94,12% 

9.º ano 80% 88,61% 87,50% 89,19% 

Físico-Química Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

10.º ano 65% 73,92% 67,86% 71,43% 

11.º ano 60% 72,97% 88% 84% 

Química Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

12.º ano 70% 100% - 100% 

TIC Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 85% 98,75% 100% 100% 

8.º ano 85% 100% 98,68% 98,53% 

Aplicações 
Informáticas 

Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

12.º ano 80% - 100% - 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
 

HGP Meta 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 95% 94,87 91,86 92,47 

6.º ano 95% 85,14 98,65 94,94 

História Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 80% 90,00 81,33 88,75 

8.º ano 85% 95,06 93,42 82,35 

9.º ano 90% 94,94 91,25 93,24 

Filosofia Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

10.º ano 75% 95,45 96,43 91,43 

11.º ano 75% 100,0 95,45 100,0 

Psicologia Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

12.º ano 80% Não há 100,0 100,0 

Geografia Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 75% 92,50 81,33 88,75 

8.º ano 75% 98,78 93,42 98,53 

9.º ano 80% 100,0 100,0  

Departamento de Expressões 
 

Educação Visual Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 90% 100% 94,19% 98,92% 

6.º ano 90% 100% 100% 98,72% 

Ed.  Tecnológica Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 90% 100% 97,67% 100% 

6.º ano 90% 98,63% 98,65% 97% 

Ed. Musical Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 95% 98,72% 96,51% 97,85 

6.º ano 95% 85,14% 93,24% 92,41 

Ed. Visual Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 90% 100% 96% 96,25% 
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8.º ano 90% 98,77% 100% 97,06% 

9.º ano 95% 100% 100% 100% 

Tecn. Pintura  Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 90% 100% - - 

8.º ano 90% 100% - - 

Ed. Física Meta  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 95% 100% 100% 100% 

6.º ano 95% 100% 100% 100% 

7.º ano 90% 98,73% 100% 98,75% 

8.º ano 90% 100% 100% 100% 

9.º ano 95% 98,73% 100% 96,67% 

10.º ano 95% 100% 100% 100% 

11.º ano 95% 100% 100% 100% 

12.º ano 95% 100% 100% 100% 

 

Evidências: Relatórios de Avaliação Interna 

Em conclusão, verificou-se que, de uma maneira geral, os resultados se enquadraram nas metas 
pré-estabelecidas. 

A Português, apenas se verificou, no ano 2015/2016, no 8.º ano, um resultado inferior à meta pré-
estabelecida. 

Na disciplina de Inglês, no ano 2015/2016, os resultados foram inferiores aos do biénio anterior, 
registando-se no 6.º ano um ligeiro desvio negativo de 1,5%. No 9.º ano, em 2013/2014 e 2015/2016, 
também se verificaram desvios negativos inferiores à meta. O facto de, no 8.º ano, os alunos usufruírem de 
um reduzido número de tempos semanais letivos (45’+45’), torna-se insuficiente para a consolidação dos 
conhecimentos e prática oral e escrita no âmbito da disciplina, requeridas para este ano de escolaridade. 

Na globalidade, Matemática é a disciplina que apresenta mais desvios negativos em relação  
às metas. Da reflexão feita, estes resultados refletem a dificuldade sentida, por parte dos alunos na 
aquisição das metas curriculares estabelecidas e do novo programa de Matemática (metas muito 
ambiciosas e pouco ajustadas face à imaturidade dos alunos), acresce ainda, uma dificuldade transversal 
aos dois ciclos, de atenção e concentração por parte dos alunos, para além da falta de empenho revelada 
por um grupo significativo de alunos. 

Nas restantes disciplinas não se verificaram desvios negativos dignos de registo. 
 
 

Meta 1.2: ADESÃO A SITUAÇÕES DE AVALIAÇÃO EXTERNA COMO FORMA DE OTIMIZAR OS RESULTADOS ACADÉMICOS DOS 

ALUNOS.  

Sempre que foram proporcionadas situações de avaliação externa, o Agrupamento aderiu, como 

forma de otimizar os resultados académicos dos alunos. Foi o caso dos testes intermédios em 2013-14 e os 

testes Key for Schools em 2013-14 e 2014-15, em que os alunos obtiveram resultados superiores à média 

nacional. 

Esta informação é evidenciada nos Relatórios dos Departamentos de Línguas e de Matemática e 

Ciências Experimentais, em atas do Conselho Pedagógico e dos Grupos Disciplinares. 

Meta 1.3:MELHORIA DO SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS DA INICIATIVA NOVAS OPORTUNIDADES (INO), PARA 

VALORES ACIMA DOS 75%.  

 

No final do ano letivo 2013-2014, dos 13 alunos no curso profissional, concluíram todos os módulos 
com sucesso seis alunos  (46,15%); três dos alunos que não concluíram o curso nesse ano letivo, 
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concluíram-no no ano seguinte. Assim, as metas estabelecidas para esse ano não foram cumpridas na 
totalidade.   

No ano letivo 2014/2015, na turma do Vocacional Básico 2A, 17 alunos concluíram com sucesso o 
curso (100% sucesso); na turma de Vocacional Básico 2B com 20 alunos, 19 concluíram e um mudou de 
turma (100% de sucesso); na turma do Curso Profissional com 19 alunos, 14 alunos concluíram (73,68% 
sucesso) e 5 não concluíram o curso. Globalmente, pode considerar-se cumprida a meta estabelecida nesse 
ano letivo. 
No ano letivo 2015/2016, na turma do Vocacional 2C com 23 alunos, 16 concluíram, 6 acabaram no ano 
anterior porque só fizeram um ano, 2 mudaram de turma e um aluno foi transferido. Assim, obtiveram 
100% sucesso; na turma do Vocacional Secundário, dos 23 alunos da turma, 18 concluíram (78,68% 
sucesso), 3 anularam a matrícula e 2 não desistiram, aguardando-se a conclusão dos módulos. 

Conclui-se que a Iniciativa Novas Oportunidades (INO) se constitui como uma mais-valia para 
alunos mais vocacionados para as áreas, ligadas à sua preparação para o mundo do trabalho. O 
Agrupamento deverá continuar a valorizar este tipo de valências escolares procurando manter e 
diversificar a oferta educativa neste âmbito. 
 Sendo o Agrupamento um Centro Qualifica, dever-se-ão envidar esforços para divulgar o trabalho 
desenvolvido pelos profissionais envolvidos na execução das políticas de educação e formação 
profissional de jovens e adultos para assegurar o desenvolvimento e a gestão do sistema de 
reconhecimento, validação e certificação de competências, em articulação com a Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional  (ANQEP). A finalidade desta divulgação deverá ser a captação de 
jovens e adultos que pretendam ver as suas competências validadas e certificadas em prol das suas 
qualificações e da sua valorização pessoal e profissional. 
 

Meta 1.4: MELHORIA DA QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS.  

Verificar se o número de alunos nos Quadros de Honra (Mérito ) se aproxima dos 10% (Considerar 
2013-14, 2014-2015 e 2015-2016).  

 

 
 

 

 

1.º Ciclo 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1.º ano 14,9% 16,4% 25,7% 

2.º ano 17,7% 7,9% 17,7% 

3.º ano 14% 13,2% 8,6% 

4.º ano 16,5% 11,9% 22,6% 

2.º Ciclo 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5.º ano 14% 13% 20% 

6.º ano 15% 17% 19% 

3.º Ciclo 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7.º ano 13% 16% 6% 

8.º ano  12% 13% 13% 

9.º ano 10% 10% 13% 

Ensino Secundário 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

10.º ano 8,33% 14,2% 20% 

11.º ano 6,2% 16% 24% 

12.º ano 14,3% 26,9% 25% 
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Os quadros de mérito atribuídos situam-se em percentagens superiores à meta estabelecida (10%), 
com a exceção do 2.º ano de 2014/15 e do 3.ºano de 2015/16 (o mesmo grupo de alunos). Passou-se o 
mesmo em relação ao 7.º ano, de 2015/16 (4% abaixo da meta). Quanto ao Ensino Secundário, em 
2013/14, o 10.º e o 11.º ficaram abaixo da meta; porém nos anos seguintes tem-se verificado uma 
tendência crescente, acima dos 20%. 

Regista-se que foi reconhecida a importância do mérito dos trabalhos dos alunos (através de 
cerimónias e iniciativas alusivas), apresentando à comunidade os trabalhos realizados, os prémios e os 
êxitos conseguidos, numa perspetiva de estímulo e valorização da imagem dos alunos e da Unidade 
Orgânica e da atribuição de prémios de mérito e de louvor e de reconhecimento, entregues em cerimónia 
pública, assim como dos diplomas e da atribuição de bolsas de estudo de mérito por alunos apoiados pelo 
ASE. Foram propostos para estágios de verão, os três melhores alunos do Ensino Secundário regular dos 
10.º, 11.º e 12.º anos, na SECIL, mantendo-se uma parceria neste âmbito que se tem revelado de sensível 
valor e interesse. 

Os alunos devem continuar a ser motivados a merecerem figurar nos quadros de mérito e em 
eventos de reconhecimento público. O Agrupamento deve continuar a utilizar as suas parcerias no 
sentido de premiar o seu mérito, na senda do que tem sido realizado nos anos anteriores. 
 
 

Meta 1.5:SUSTENTABILIDADE E/OU MELHORIA DOS RESULTADOS ESCOLARES DOS ALUNOS NAS PROVAS E EXAMES 

NACIONAIS DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIO.  

Apresentam-se os dados  sintetizados nos quadros que se seguem, a fim de se poder verificar a evolução 

dos resultados escolares nos anos de exame/avaliação externa. 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
Comparação das taxas de sucesso (em %) por ano/disciplina no Ensino Básico 

 
   Agrupamento Henrique Sommer Nacional 

2
0

1
3

/2
0

1
4

 

Provas de Final de Ciclo 4º Ano LPO 87,21 81,0 

Provas de Final de Ciclo 4º Ano MAT 77,91 64,0 

Provas de Final de Ciclo 6º Ano LPO 81,15 75,0 

Provas de Final de Ciclo 6º Ano MAT 74,00 46,0 

Provas de Final de Ciclo 9º Ano LPO* 75,3 69,0 

Provas de Final de Ciclo 9º Ano MAT* 60,3 53,0 

2
0

1
4

/2
0

1
5

 

Provas de Final de Ciclo 4º Ano LPO 89,7 86,0 

Provas de Final de Ciclo 4º Ano MAT 76,3 70,0 

Provas de Final de Ciclo 6º Ano LPO 88,9 77,0 

Provas de Final de Ciclo 6º Ano MAT 84,5 55,0 

Provas de Final de Ciclo 9º Ano LPO 96,1 77,0 

Provas de Final de Ciclo 9º Ano MAT 71,4 50,0 

2015/2016 
Provas de Final de Ciclo 9º Ano LPO 58,4 57,0 

Provas de Final de Ciclo 9º Ano MAT 53,9 47,0 

 

Fontes: Relatórios do IAVE relativos às Provas de Final de Ciclo e Exames Nacionais do 9º Ano; Documentos Internos 

*Não foram tidos em conta os resultados obtidos pelos alunos que realizaram provas a nível de escola nem os sujeitos a 
provas de equivalência à frequência. 
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Comparação das médias (em valores) por disciplina no Ensino Secundário. 

 

 

 

  1ª Fase 

Alunos Externos, Internos 
e Autopropostos 

Alunos Internos 

Agrupamento Nacional Agrupamento Nacional 

2
0

1
3

/2
0

1
4

 

FQA 8,7 8,8 10,5 9,2 

BIEG 11,4 10,7 11,5 11,0 

FIL 10,3 9,7 10,3 10,3 

PT 12,8 10,7 12,8 11,6 

MATA 8,7 7,8 9,6 9,2 

2
0

1
4

/2
0

1
5

 

FQA 9,1 9,4 12,0 9,9 

BIEG 8,9 8,4 9,5 8,9 

FIL 9,8 10,2 9,3 10,8 

PT 10,8 10,2 11,0 11,0 

MATA 9,3 10,4 10,4 12,0 

2
0

1
5

/2
0

1
6

 

FQA 12,3 9,5 13,2 11,1 

BIEG 10,1 9,3 10,9 10,1 

FIL 10,6 8,2 10,2 10,7 

PT 10,8 7,9 11,6 10,8 

MATA 7,9 5,9 8,5 11,2 

MATB 3,5 7,5 - - 

GEO A 6,9 9,8 - - 

Fonte: dgidc.min-edu.pt ; Documentos Internos. 
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Atendendo aos resultados obtidos pelos alunos internos do nosso Agrupamento nas provas e exames 

nacionais, conclui-se que as médias do Agrupamento, a todas as disciplinas sujeitas a avaliação externa, 

continuam acima das médias nacionais, com exceção das disciplinas de Filosofia e Matemática A. Quando é 

feita a análise da evolução dos resultados de 2015 para 2016 verifica-se que apenas na Matemática A a 

média baixou, houve uma subida das médias em todos os outros exames realizados. 

Os resultados nestas provas têm continuado com níveis de sustentabilidade a destacar, pelo que se 

sente cada vez mais dificuldade em superá-los. As variáveis que envolvem o desempenho dos alunos em 

provas externa, que não são do domínio do processo de ensino e de aprendizagem, são fatores de grande 

relevância nestes contextos. Mais um psicólogo no Agrupamento que acompanhasse os alunos e os 

ajudasse a controlar níveis de ansiedade, a elevar o seu auto controlo e disciplina no estudo em situações 

de “stress” e de dificuldades de organização seria mais um recurso que, em articulação, poderia 

contribuir para que o objetivo fosse largamente superado.  

A sustentabilidade e ou melhoria dos resultados no Ensino Secundário encontra-se condicionada 

pelos alunos que a Escola, anualmente, consegue manter, “atrair” e “segurar” uma vez que apenas 

dispõe de uma área científica para além de um curso profissional e um vocacional, registando-se alguma 

atracão dos alunos/jovens pela cidade próxima do Agrupamento (fator - grandes centros) e pelas Escolas 

Secundárias dos Concelhos limítrofes. A realidade escolar das Escolas Secundárias dos grandes centros, é 

fator preponderante na escolha que fazem para dar continuidade aos seus estudos. 

 

2013/2014; FQA; 10,5 

2013/2014; BIEG; 11,5 

2013/2014; FIL; 10,3 

2013/2014; PT; 12,8 

2013/2014; MATA; 9,6 

2014/2015; FQA; 12 

2014/2015; BIEG; 9,5 
2014/2015; FIL; 9,3 

2014/2015; PT; 11 

2014/2015; MATA; 10,4 

2015/2016; FQA; 13,2 

2015/2016; BIEG; 10,9 

2015/2016; FIL; 10,2 

2015/2016; PT; 11,6 

2015/2016; MATA; 8,5 

Comparação das Médias 2014 a 2016 - AEHS 
Exames Nacionais do Ensino Secundário 

2013/2014

2014/2015

2015/2016
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2.3. Campo de Intervenção 2: Oferta Educativa 

Objetivo 2: DESENVOLVER UMA POLÍTICA EDUCATIVA DE COMBATE À SAÍDA PRECOCE DO SISTEMA 
EDUCATIVO. 
Finalidade 2.1: IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE INCLUSÃO E DE COMBATE À SAÍDA PRECOCE DO SISTEMA 

EDUCATIVO EM FUNÇÃO DA MATRIZ ORGANIZACIONAL DO AGRUPAMENTO E DAS CARATERÍSTICAS/NECESSIDADES 

DO SEU PÚBLICO-ALVO.  

SPO: ATIVIDADES NO ÂMBITO PSICOPEDAGÓGICO  

 

*Dados relativos ao ano 2015 de Outubro a Agosto de 2016, em que esteve em funções a psicóloga 

Elisabete Francisco; o restante período temporal refere-se ao trabalho com a psicóloga do Agrupamento. 

 

Para além dos alunos a usufruírem de apoio a atividades no âmbito psicopedagógico referidas, 

alguns foram acompanhados por entidades locais, com as quais existe protocolo de parceria. 

 

Finalidade 2.2: DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL E CRIAÇÃO DE 
CONDIÇÕES PARA A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DA REDE ESCOLAR RELATIVA À 
OFERTA EDUCATIVA/FORMATIVA QUE VENHA A SER DEFINIDA COM OS SERVIÇOS COMPETENTES DO 
MEC. 

 Orientação escolar e profissional – 9.ºano 

 

Todos os alunos do 9.º ano usufruíram de orientação escolar e vocacional. 

Atividades 2013 2014 2015 e 2016* 2016 
(setembro a 
dezembro) 

Acompanhamento Psicológico                       50 37 79 68 

Avaliação Psicológica 

 

23 

13 53 5 

Entrevistas com os alunos de 

Retenção Repetida / acomp. e 

encaminhamentos  

 

76 

56 170 11 

Relatórios 24 9 38 20 

Total dos alunos  50+23+76=149 37+13+56=106 340 44 

Atividades 2013 2014 2015 e 2016* 

Alunos com OEP                            
81+78= 159 79+82= 161 81+78= 159 

Sessões de OEP e intervenção com alunos do grupo-turma 
93 84 93 

Entrevistas de OEP com alunos  83 79 83 
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QUADRO – OEP – RESPOSTAS DOS ALUNOS AO QUESTIONÁRIO DE OEP - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUADRO – OEP – RESPOSTAS DOS ALUNOS AO QUESTIONÁRIO DE OEP - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No último ano letivo em análise, apesar de ter havido Orientação Escolar e Profissional, não 
dispomos de dados objetivos relativos à satisfação dos alunos. 

A larga maioria dos alunos afirmou ter gostado da orientação escolar e profissional, ter achado que 
esta lhe permitiu a aquisição de novas informações pelo que a considerou de inegável importância.  

Deve fazer-se um esforço para que no Plano Anual de Atividades a Orientação Escolar e 
Profissional possa ser considerada no 9.º ano e no 12.º ano de escolaridade, assim como de outras 
realidades formativas de orientação, com vista à melhor identificação da área de estudos a seguir no 
ensino secundário/prosseguimento de estudos/ integração no mundo de trabalho. 
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OBJETIVO 2- DESENVOLVER UMA POLÍTICA EDUCATIVA DE COMBATE À SAÍDA PRECOCE DO SISTEMA EDUCATIVO 

 

Apesar de algumas dificuldades decorrentes da interpretação normativa relativamente ao conceito 

de “Abandono escolar”, este foi residual, pelo que se considera que o Agrupamento conseguiu assegurar a 

permanência no sistema de todos os alunos do Agrupamento até aos 18 anos, garantindo o cumprimento 

da escolaridade obrigatória de 12 anos. Foi tentado, através de oferta escolar adequada, incluindo Cursos 

Vocacionais e Profissionais, Cursos de Educação e Formação e de Cursos no Ensino Secundário, dar a devida 

resposta à multiplicidade de situações apresentadas. A existência do CQEP (hoje, programa Qualifica) neste 

Agrupamento dando sequência ao CNO também contribui para todo o esforço a desenvolver no sentido de 

procurar uma escolarização sustentável e de longa duração, com as respostas para o público alvo. 

Após o cumprimento da escolaridade obrigatória e com a finalidade de conhecer o 

encaminhamento escolar/profissional de cada aluno, está a ser aplicado periodicamente um questionário 

aos alunos que concluíram os seus cursos de via profissionalizante e uma listagem de alunos/cursos do 

ensino superior.  

O Agrupamento deve continuar a envidar esforços para proporcionar uma oferta educativa o 

mais variada e ampla possível, valorizando o programa “Qualifica” no sentido de procurar uma 

escolarização sustentável e de longa duração, com as respostas para o público alvo, a fim de poder 

oferecer à comunidade educativa a aprendizagem ao longo da vida. 

 

OBJETIVO 3 – DESENVOLVER ATIVIDADES/ PROJETOS QUE CORRESPONDAM A CONDIÇÕES PARTICULARES DE 

NECESSIDADES EDUCATIVAS E DE DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR. 

OBJETIVO 4- VALORIZAR AS DISCIPLINAS / ÁREAS DE OFERTA EDUCATIVA TENDO EM CONSIDERAÇÃO AS 

COMPONENTES LOCAIS E REGIONAIS, O ENSINO EXPERIMENTAL, A EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E AS LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS. 

 
No que concerne ao implemento de atividades de apoio às aprendizagens dos alunos, no sentido 

de desenvolver um currículo do Agrupamento, com a integração de disciplinas de oferta de escola e a 
oferta de atividades de ocupação dos tempos livres dos alunos, adequadas ao contexto e aos recursos 
disponíveis, regista-se a integração de disciplinas de  Oferta Complementar como é o caso de Educação 
para a Cidadania nos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e de oferta de escola como Oficina de Artes e Oficina de Teatro no 
3.º Ciclo. Para além disso, desenvolvem-se atividades de enriquecimento curricular no 3.º Ciclo e no Ensino 
Secundário em disciplinas sujeitas a prova final ou a exames nacionais. No 2.º Ciclo, destaca-se o Apoio ao 
Estudo que está a ser lecionado a todos os alunos, com o intuito de colmatar dificuldades sentidas. No 1.º 
Ciclo, são oferecidas Atividades de Enriquecimento Curricular: no 1.º e no 2.º ano, expressão físico-motora 
e expressões artísticas; no 3.º e 4.º anos, expressão físico-motora e Inglês. Também foi desenvolvido, com 
sucesso, o Projeto de “Iniciação à Informática”, envolvendo todos os alunos do 3º e 4º anos de 
escolaridade, valorizando assim a dimensão tecnológica e promovendo a melhor articulação das 
competências e aprendizagens. Na educação Pré-escolar foi oferecida formação musical, no âmbito do 
Projeto MusicPRÉ, em articulação com a Filarmónica e entidades locais. O Plano Anual de Atividades 
priorizou projetos, atividades e iniciativas tendo em vista o sucesso educativo. 

As questões organizacionais que este tipo de atividades implica, sobretudo no 1.º Ciclo, 
compaginam-se com uma complicada gestão de recursos.A insuficiência de alguns recursos técnicos e 
físicos, acrescida de algumas condicionantes de horário, impede a concretização mais ampla deste objetivo. 
Foram implementados Projetos/Clubes e Atividades estimulantes das aprendizagens, como a formação 
profissional na área de informática, turismo rural e ambiental e horticultura, clube da Matemática, clube do 
Alemão, clube Europeu, ciclos de conferências, projeto eTwinning, projeto Eco-Escolas, desporto adaptado, 
educação ambiental, concursos literários e matemáticos, entre outros. 
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  Foram igualmente promovidos espaços de apoio ao estudo e atividades de enriquecimento 
curricular às disciplinas sujeitas a provas finais e exames nacionais, apoios pedagógicos educativos para 
acompanhar os alunos no seu processo de aprendizagem. 

O Agrupamento deve continuar a cumprir o objetivo, fazendo valer as potencialidades desta 
organização inserida na Comunidade Educativa. 

Quanto ao implemento de atividades/projetos que correspondem a condições particulares de 
necessidades educativas específicas conducentes à diferenciação pedagógica e curricular, tendo em 
consideração o elevado número de crianças e alunos referenciados como NEEP, ao abrigo da legislação 
vigente e como Agrupamento que pugna pela plena inclusão de crianças e alunos, conforme registos em 
aplicações próprias para o efeito, procedeu-se ao desenvolvimento de projetos que corresponderam a 
condições particulares de necessidades educativas específicas e de diferenciação pedagógica e curricular, 
sendo para o efeito imprescindível a disponibilidade de mais um recurso humano - um docente de 
Educação Especial, do grupo 910 - com horário completo, colocado no Agrupamento, ao abrigo do contrato 
de autonomia, a fim de poder implementar a melhor intervenção educativa/escolar. Referência para a 
autorização, concedida no ano escolar 2015/2016, de uma unidade de ensino estruturado relacionado com 
a problemática do autismo, projeto que , no presente ano escolar 2016/17 está em plena 
operacionalização, o que  possibilita de forma mais consistente e sistemática apoiar e formar alunos com 
dificuldades e condicionantes a este nível. 
  Ainda como resposta a situações específicas de aprendizagem e de integração estão a ser 
implementados: 
  - currículos específicos individuais, adaptados ou alternativos, perspetivando o desenvolvimento de 
capacidades que preparem e valorizem os alunos para a sua integração social; 
  - Tutorias para a viabilização de um processo de ensino-aprendizagem mais autónomo; 
  - Atividades de Apoio Educativo; 

 - Atividades de Enriquecimento Curricular. 
Continuam, também, a ser: 

  - implementados programas de tutoria e de acompanhamento individualizado de alunos com défice 
de competências básicas, de modo a ajudá-los a superar as dificuldades de aprendizagem, a integração no 
espaço escolar e na sala de aula; 
  - realizadas atividades de compensação, de enriquecimento curricular, de coadjuvação ou de apoio 
pedagógico educativo para a melhoria da aprendizagem ou reposição/reforço de horas letivas perdidas por 
razões não imputadas ao aluno; 
  - oferecidas atividades de Português, através de práticas de aprendizagem que facilitaram a 
integração dos alunos oriundos de países estrangeiros e dos nacionais com dificuldades na leitura, 
compreensão e interpretação de textos. 
  Tal como nos anos anteriores foram disponibilizados a todas as turmas sujeitas a provas 
finais/exames aulas suplementares (reforço curricular) de preparação e esclarecimento de dúvidas. In 
Relatório Anual de Progresso 2015/2016 do Contrato de Autonomia. 
Deverão continuar a ser mantidas estas áreas da matriz curricular, reorganizando o seu desenho, se 
necessário, de forma a adequá-las à realidade social do meio, nas franjas de autonomia que são 
concedidas ao nosso Agrupamento. 
 

OBJETIVO 5- VALORIZAR O NÚCLEO DE DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E 

DESPORTIVO, POTENCIADOR DE UMA OCUPAÇÃO SAUDÁVEL E ATIVA DOS TEMPOS LIVRES DOS ALUNOS, 

IMPLEMENTANDO O REFORÇO CURRICULAR E UMA ATITUDE PRÓ-ATIVA NAS RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TENDO 

EM VISTA A PROMOÇÃO DA MELHORIA E DA EXCELÊNCIA. 

 

O objetivo foi plenamente cumprido, constatando-se que o Plano Curricular e o Plano de Atividades 

foram muito profícuos, tendo sido implementadas diversas estratégias nesse sentido, a saber: 

- Atividades de enriquecimento curricular / projetos/ clubes nas áreas artísticas, culturais, 

desportivas, científicas, tecnológica, linguística, cívicas, linguísticas, patrimoniais, de cidadania e de 

desenvolvimento da literacia; 
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- Projetos de Prevenção e Educação para a Saúde, dissuadindo os jovens de consumos prejudiciais à 

saúde física e mental, utilizando a parceria com o Centro de Saúde local e com outras entidades com 

responsabilidades neste âmbito; 

- Projetos para a Segurança, envolvendo os profissionais do Agrupamento com outras entidades 

com responsabilidades, neste âmbito, nomeadamente a parceria com a Escola-Segura, o CPCJ e o Centro de 

Recursos Integrado e a instituição pública “Janelas Verdes”, de Leiria, dissuadindo os jovens de 

comportamentos prejudiciais à saúde física e mental; 

- Projeto de Desporto Escolar, de acordo com as normas definidas, proporcionando a possibilidade 

de os alunos se envolverem ativa e saudavelmente em atividades de ocupação de tempos livres, 

desenvolvendo valores de índole desportiva e de cidadania e tentando a melhor representação desportiva 

e educativa do Agrupamento. A meta de 30% de alunos a participar em atividades de desporto escolar foi 

atingida. Em 2013/14 e em 2014/15, 30% de alunos estiveram envolvidos em atividades do Desporto 

Escolar, tendo esta percentagem aumentado em 2,5% em 2015/ 2016, em que este projeto teve a adesão 

de 32,5% dos alunos público-alvo deste projeto. 

- Intercâmbios com outras realidades a nível nacional e internacional, alargando esse intercâmbio a 

outras realidades sócio culturais, projetando o nome da escola e proporcionando aos alunos aprendizagens 

enriquecedoras e experiências culturais diversificadas; 

- Articulação entre a teoria e a prática com um melhor conhecimento do meio, organizando visitas 

de estudo e outras atividades que proporcionaram o enriquecimento curricular e cultural dos alunos; 

- Concursos e passatempos que promoveram a participação dos alunos em atividades afins, 

estimulando o gosto pelo conhecimento e a interligação das competências do “saber”, “saber fazer”, 

“saber estar” e “saber ser”; 

- Promoção de efemérides e comemoração de datas importantes do calendário, como forma de 

preservar/enriquecer o património e a identidade cultural dos alunos. 

(In Avaliação do Plano de Atividades do Agrupamento; Relatório de Avaliação Interna do Agrupamento; 

Avaliação do Projeto GIES; Avaliação dos Planos de Turma; Avaliação do Projeto de Desporto Escolar.) 

No que diz respeito à oferta de atividades de enriquecimento curricular nas áreas de expressão e 

na aquisição de uma língua estrangeira, foram implementadas atividades no sentido de promover o 

desenvolvimento integral dos alunos do 1.º ciclo, articulando a ação do agrupamento com as famílias, com 

a associação de pais e encarregados de educação e com a autarquia, através: 

- da disponibilização de serviços, recursos e apoios necessários/possíveis, viabilizando o 

funcionamento das estruturas de apoio aos alunos e respetivas famílias;  

- da organização de um mapa de oferta educativa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

no 1ºCEB, na perspetiva de uma “Escola a Tempo Inteiro” e sua implementação, nos termos legais e 

regulamentares; 

- da criação de condições que promovam a devida articulação com as estruturas envolvidas no 

processo de implemento das AEC, apoiando a sua concretização numa interligação com a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação e todas as estruturas que possam incrementar mais-valias na organização 

escolar; 

- do acompanhamento e supervisionamento do desenvolvimento destas atividades, assegurando o 

cumprimento das regras definidas para este efeito e criando um clima incentivador da melhor participação 

dos alunos. 

 (in Atas e registos próprios das reuniões com a autarquia e a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação; Atas das reuniões de articulação entre os professores titulares do 1.º CEB e os dinamizadores das 

AEC). 
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Quanto à oferta de atividades de guarda/acompanhamento das crianças, numa perspetiva de 

“escola a tempo inteiro”, foi  articulada a ação do agrupamento com as famílias, com a associação de pais 

e encarregados de educação e com a autarquia, disponibilizando serviços, recursos e os apoios 

necessários/possíveisque viabilizaram o funcionamento das estruturas de apoio aos alunos e respetivas 

famílias, continuando a promover parcerias/protocolos com entidades, contando com a intervenção da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação e a participação formal dos responsáveis da Câmara 

Municipal de Leiria, acompanhando e supervisionando o desenvolvimento destas Atividades, assegurando 

o cumprimento das regras definidas para este efeito e criando um clima incentivador da melhor 

participação dos alunos e criando condições que promovam a devida articulação com as estruturas 

envolvidas neste processo, apoiando a sua concretização numa interligação com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e todas as estruturas, para além das forças vivas da Comunidade que possam 

incrementar mais-valias na organização escolar. 

Continuou a valorizar-se o trabalho realizado na Componente de Apoio à Família (CAF), em articulação com 

a Associação de Pais e Encarregados de Educação e com a autarquia, no sentido de assegurar a guarda de 

crianças, numa perspetiva de “escola a tempo inteiro”. 

 (In Relatório Anual de Progresso do Contrato de Autonomia e Observação e Consenso). 

O Agrupamento deve continuar a utilizar as sinergias endógenas e as parcerias estabelecidas com 

os diversos parceiros da Comunidade, no sentido de dar continuidade ao trabalho realizado neste 

âmbito. 

 

2.4. Campo de Intervenção 3: Liderança e Gestão Escolar 

OBJETIVO 6 – DESENVOLVER MECANISMOS DE LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR CONDUCENTES À DEFINIÇÃO DE UM 

CAMINHO CLARO, PROMOTORES DE UMA GESTÃO FUNCIONAL ENRAIZADA NA SUA DIMENSÃO COMUNITÁRIA, NO 

QUADRO DE UMA PROGRESSIVA AUTONOMIA. 

 

Foram criados/ atualizados os instrumentos de gestão pedagógica e administrativa pelos órgãos e 

estruturas educativas, com a preocupação de implementar uma liderança e uma gestão assentes na 

dimensão comunitária, a saber: 

- Projeto Educativo;  

-Regulamento Interno;  

-Orçamento(s) de acordo com POC/Educação; 

-Conta de gerência; 

-Plano anual e plurianual de atividades;  

-Relatório anual de atividades 

-Relatório de autoavaliação; 

-Contrato de Autonomia; 

-Planos de Trabalho; 

-Projeto Curricular de Grupo (Educação Pré-escolar); 

-Projeto de Desenvolvimento Curricular do Agrupamento (PDCA); 

-Contrato de Autonomia. 

Na atualização destes documentos, houve a preocupação de os tornar operacionais e de os ajustar 

à conjuntura atual. 

Foram estabelecidos mecanismos institucionais entre os Órgãos de Administração e Gestão, 

respeitando as competências e as funções inerentes a cada um: 

- Ao nível do Conselho Geral, privilegiando uma relação de transparência, onde a 

representatividade, a responsabilidade e o acompanhamento fossem vetores decorrentes da confiança 
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estabelecida com o Diretor/Direção, assim como veiculando condições para a melhor e devida visibilidade 

da representação, o melhor exercício das competências e da funcionalidade deste Órgão. 

- Ao nível do Conselho Pedagógico, continuando a privilegiar uma liderança baseada na relação de 

responsabilidade nos órgãos de gestão intermédia, e dando prioridade à atuação/gestão pedagógica. 

Continuar a melhor articulação e intervenção pedagógica/educativa com todas as estruturas que interagem 

com este Órgão. 

- Ao nível do Conselho Administrativo, promovendo uma gestão racional e equilibrada dos recursos 

financeiros, aproveitando/rentabilizando recursos da comunidade através do envolvimento em 

projetos/atividades potenciadores de mais-valias que venham a contribuir para a superação de limitações 

financeiras do orçamento do estado. 

- Continuar a utilizar instrumentos previstos na autonomia, nos termos legalmente previstos, 

agilizando formas de intervenção que consiguissem melhores níveis de eficácia/eficiência. 

Foram delegadas responsabilidades às estruturas educativas, designadamente aos Departamentos 

Curriculares, Conselho de Departamentos, Grupos Disciplinares, Coordenadores de Diretores de Turma, 

Conselhos de Turma, Diretores de Turma, SPO e outras de apoio ao Conselho Pedagógico na organização 

educativa, pedagógica e didática das atividades, no seu acompanhamento e monitorização, de forma a 

otimizar resultados e a rentabilizar recursos. 

Foi desenvolvida uma gestão pedagógica e administrativa assente numa matriz em que a gestão 

flexível constitui dimensão de envolvência transversal na oferta escolar/educativa, com preocupação 

constante de mobilizar respostas consentâneas com a realidade local, tentando acompanhar os 

movimentos/as dinâmicas e as fases socioeconómicas e culturais que esta comunidade vivencia. 

Foram igualmente monitorizadas, periodicamente, as atividades que evoluem satisfatoriamente e 

as que devem ser melhoradas, de forma a conceber e aplicar Planos de Melhoria.  

Continuou-se a envolver a Comunidade Educativa nos procedimentos e na dinâmica escolar, em 

que a Associação de Pais e Encarregados de Educação mereceu particular atenção.  

Foram mobilizadas Entidades Institucionais, Culturais e Associativas, dando continuidade e/ou 

criando novas parcerias e/ou protocolos, conjugando as sinergias da comunidade com as 

necessidades/expectativas/interesses da nossa unidade organizacional. Parceria com Entidades locais com 

abrangência Comunitária - Centro de Artes e Cultura de Maceira – Articulação na Comunidade Educativa. 

Continuaram-se a privilegiar formas de envolvimento e relacionamento próximo com a Associação 

de Estudantes do Agrupamento e com o Conselho de Delegados e subdelegados das turmas. 

Quanto à gestão de recursos, estes foram utilizados de forma racional e contaram com o apoio de 

entidades do meio para suprimir lacunas. A gestão da qualidade global da unidade organizacional, pautou-

se pelo conhecimento holístico do Agrupamento, utilizando a autoavaliação /avaliação interna da 

organização, no reforço da capacidade de melhoria do serviço público de educação e de ensino. 

(in Atas das reuniões dos órgãos de gestão e administração (Conselho Geral, Conselho Pedagógico e 

Conselho Administrativo; Relatórios trimestrais de avaliação interna elaborados pelos professores, em sede 

de departamentos e apresentados em Conselho Pedagógico; Relatórios trimestrais do Diretor apresentados 

ao Conselho Geral e Observação e Consenso). 

 

Independentemente da continuação da equipa de direção e gestão do Agrupamento, deve ser 

dada continuidade a processos de trabalho cooperativos, continuando a privilegiar a articulação com a 

Comunidade Educativa. 
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2.5. Campo de Intervenção 4: Articulação educativa, pedagógica e curricular 
 
OBJETIVO 7 - PROMOVER A ARTICULAÇÃO EDUCATIVA, PEDAGÓGICA E CURRICULAR ENTRE AS DIVERSAS 
VALÊNCIAS DO AGRUPAMENTO AO NÍVEL DA COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, DO PLANO DE ATIVIDADES, DO 
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO E DA AVALIAÇÃO.  

 
Foram realizadas, anualmente, reuniões de articulação educativa inter-ciclos facilitadoras do 

conhecimento e do melhor acompanhamento dos alunos, perspetivando a sua integração e melhor 
desenvolvimento educativo na escola.  

Foram igualmente realizadas reuniões de trabalho para melhorar formas de articulação entre ciclos 
reforçando o trabalho, partilhando informação e conhecendo, o melhor possível, as dimensões de 
desenvolvimento sobre as crianças/alunos que transitam de ciclo, para um melhor conhecimento do aluno, 
da sua integração no meio escolar, perspetivando o seu sucesso educativo/formativo; para definição de 
critérios favorecedores da sequencialidade (continuidade da docência e dos grupos/turmas na transição e 
durante cada ciclo de ensino) e para avaliação das atividades desenvolvidas em conjunto. 

Ao nível do PAA, foram, também, realizadas reuniões periódicas para desenvolver formas de 
articulação educativa e pedagógica entre as diversas valências do agrupamento. 

Foi implementada a articulação curricular vertical nas disciplinas de Português e Matemática, 
envolvendo o 1.º, o 2.º e o 3.º Ciclo, para garantir a sequencialidade de aprendizagens a proporcionar aos 
alunos. A monitorização e a supervisão da articulação e a sequencialidade vertical dos programas de 
Português e Matemática realizou-se ao nível de cada departamento curricular, tendo sido criado um núcleo 
de trabalho interdepartamental constituído para o efeito, ao nível do ensino básico, que organizou 
procedimentos de articulação vertical e de monitorização das mesmas e que constaram do Plano de 
Melhoria que o Agrupamento desenvolveu. 
 Ao nível da avaliação, foram estabelecidos metas e critérios de avaliação das aprendizagens com 
referenciais comuns a todos os ciclos de ensino; foram feitas a aferição e uniformização de procedimentos. 
Foram elaborados conjuntamente instrumentos de avaliação diagnóstica e analisados os resultados dessa 
avaliação para definição de estratégias comuns de atuação e planeamento da ação educativa.  
 

Deve ser dada continuidade ao trabalho de articulação educativa, pedagógica e curricular entre 
as diversas valências do Agrupamento, ao nível da comunicação e organização, do Plano de Atividades, 
do desenvolvimento das áreas do currículo e da avaliação, com vista ao cumprimento das metas 
estabelecidas no Plano Estratégico de Promoção do Sucesso Educativo. 

 
 

2.6. Campo de Intervenção 5: Intervenção socioeducativa  
 
 
OBJETIVO 8 - ENCONTRAR MECANISMOS PARA PROMOVER A EQUIDADE SOCIAL DOS ALUNOS E CONTRIBUIR PARA 
O SEU BEM-ESTAR FÍSICO E PSICOLÓGICO.  

 
  Foi dada continuidade à estrutura interna NAAF (Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família), constituída 
por uma equipa multidisciplinar e abrangente que, partindo da organização já existente no Agrupamento, 
permitiu identificar / sinalizar, diagnosticar e acompanhar casos de crianças/jovens enquadrados em 
contextos familiares e socioeconómicos de alguma especificidade (problemáticos), tendo em vista a sua 
integração social e escolar nomeadamente a prevenção do absentismo/abandono e insucesso escolar e 
ainda proporcionar uma articulação mais próxima com entidades externas/parceiras (CPCJ, Segurança 
Social, Centro de Saúde, Junta de Freguesia, Academia Cultural e Social de Maceira, Bombeiros Voluntários 
de Maceira, Associação de Pais, Escola Segura e todas as Associações e Organizações locais e regionais que 
de alguma forma articulam atividades com o Agrupamento).  

Continuaram a ser implementados de Projetos de Apoio Social, como o Programa Escolar de 
Reforço Alimentar (PERA) e a intervenção da Segurança Social, aproveitando as sinergias e recursos da 
Comunidade Educativa e do meio. Assim, várias famílias foram apoiadas no âmbito do PERA, na vertente de 
intervenção da Segurança Social, com o fornecimento das refeições diárias. Estas foram sinalizadas em 
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articulação conjunta da Escola, Academia Social e Cultural de Maceira e Junta de Freguesia. Os agregados 
que possuem filhos em idade escolar têm, ainda, reforço alimentar na escola para além de outros apoios de 
natureza social e escolar. 

Quanto a projetos de apoio social, é importante considerar o número de alunos 
subsidiados no Agrupamento, ao longo dos três anos em análise, que se sintetizam na tabela 
seguinte: 

 

NÚMERO DE ALUNOS SUBSIDIADOS 

 ESCALÃO A 
TOTAL 

ESCALÃO B 
TOTAL 

 

% 

 
TOTAL 
ALUNOS 1º CEB 2ºCEB 3ºCEB ES 1º CEB 2ºCEB 3ºCEB ES 

2011/2012 39 29 49 13 130 59 40 86 21 206 
336* 

33,23% 
1011 

2012/2013 41 16 48 14 119 67 37 85 28 217 
336* 

33,87% 
992 

2013/2014 47 26 43 8 124 59 28 56 20 163 
287 

31,26% 
918 

2014/2015 49 31 51 12 143 54 29 51 22 156 
299 

32,64% 
916 

2015/2016 39 30 42 12 123 55 22 45 27 149 
272% 

31,96 % 
851 

 

Neste conjunto de alunos, usufruem do “Programa Educativo de Reforço Alimentar” os mais 
carenciados; também são auxiliadas famílias a nível alimentar tentando suprir situações emergentes que 
têm surgido no contexto de dificuldades económicas e sociais. 
 

4.3.2. N.º alunos e famílias que usufruem do Programa Educativo de Reforço Alimentar (PERA) – 
incluindo reforço alimentar na escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O apoio a famílias no âmbito do PERA na vertente de intervenção da segurança social, tem vindo a 

ser traduzido, essencialmente, em donativo de géneros alimentares, em substituição da modalidade de 

fornecimento de refeição confecionada. (Apesar de ainda se verificarem alguns casos, esta tipologia de 

apoio já é mais residual). 

Assim : 

Em   2013/2014 – foram apoiadas  20 famílias; 

Em 2014/2015 - foram apoiadas  10 famílias 

Em 2015/2016- foram apoiadas  10 famílias 

 
ALUNOS 

TOTAL 
FAMÍLIAS 

TOTAL 
1º CEB 2ºCEB 3ºCEB ES 1º CEB 2ºCEB 3ºCEB ES 

2012/2013 2 9 28 0 39 2 4 10 0 16 

2013/2014 2 9 28 0 39 2 5 15 0 22 

2014/2015 2 5 10 2 22 2 4 5 1 12 

2015/2016 3 5 9 2 19 2 4 5 1 12 
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Assim, a fim de promover o bem-estar físico e psicológico dos alunos na escola, continuaram a ser 
dinamizados/potenciados os projetos de prevenção e educação para a saúde e para a segurança, 
dissuadindo os jovens de consumos prejudiciais à saúde física e mental, envolvendo os profissionais do 
Agrupamento e utilizando a parceria com o Centro de Saúde local e com outras entidades com 
responsabilidades, neste âmbito, nomeadamente a Escola-Segura, o CPCJ e o Centro de Recursos Integrado 
e a instituição pública “Janelas Verdes”, de Leiria. Foram desenvolvidas algumas atividades e iniciativas da 
Comunidade que apelam significativamente à participação/articulação da Escola, a saber: o Projeto Viver 
Maceira, Nascentes de Luz, Academia Social e Cultural de Maceira, Bombeiros Voluntários de Maceira e 
Filarmónica de Maceira. De salientar o Clube SERmais, que desenvolveu atividades com os alunos dos CV 
Básico. Foi dinamizado o Gabinete de Intervenção e Educação para a Saúde com o atendimento a alunos 
em intervenções pontuais resultantes de solicitações “de momento”, e para uma intervenção sistemática 
(semanal) a um grupo de alunos de NEE. 

Para dar cumprimento à sua missão, o Agrupamento prestou apoio psicopedagógico possível e 
diferenciado ao seguinte número de alunos com necessidadeseducativas de caráter prolongado (NEEP), 
incluindo os alunos com Currículo Específico Individual (CEI), que aparecem referenciados entre parênteses. 
 

 

Concluiu-se que, globalmente, o número de alunos com NEEP tem vindo a aumentar ligeiramente 
nos primeiros e segundos ciclos e no Ensino Secundário. Em Conselho Pedagógico refletiu-se esta situação, 
explicada por dois motivos: as bolsas de famílias carenciadas têm-se agravado e os processos de sinalização 
de alunos tem sido mais rigoroso  e cuidado por parte da equipa da Educação Especial. 

O Agrupamento deve continuar a privilegiar projetos/ parceria e protocolos que permitam 
garantir a equidade dos alunos, tendo em vista a cidadania e o seu desenvolvimento social. 

 

 

2.7. Campo de Intervenção 6: (Re)definição e requalificação do parque escolar  
 
OBJETIVO 9 - REQUALIFICAR O PARQUE ESCOLAR COM AS INTERVENÇÕES MAIS ADEQUADAS À CRIAÇÃO DE 
ESPAÇOS EDUCATIVOS CONSENTÂNEOS COM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO INFANTIL E JUVENIL, NO QUADRO 
DE UMA GESTÃO AJUSTADA AO ORÇAMENTO DISPONÍVEL E APELANDO AOS RECURSOS DA COMUNIDADE.  
 

 
No âmbito da requalificação do parque escolar, foram corolário do presente Projeto Educativo a 

criação do Centro Escolar no Agrupamento destinado a crianças da Educação Pré-escolar e crianças do 1.º 
Ciclo e a criação da Unidade Estruturada para crianças com autismo, só possível devido à articulação com a 
autarquia, com a Associação de Pais e Encarregados de Educação e com entidades locais, que também 
colaboraram na promoção, manutenção, reparação e intervenções nos demais espaços escolares, sempre 
que tal se revelava imprescindível. 

A gestão do orçamento tem sido realizada de forma equilibrada a fim de proporcionar a 
preservação e manutenção dos espaços escolares e equipamentos adequados ao processo de ensino 
aprendizagem. Deve continuar com este tipo de gestão, no sentido de continuar o esforço de 
requalificação, atualização, renovação e embelezamento do parque escolar e do seu equipamento. 

 
 

 

Alunos com NEEP  
 

 Pré- escolar 1º CEB 2ºCEB 3ºCEB Secundário 

NEEP CEI NEEP CEI NEEP CEI NEEP CEI NEEP CEI 

2013/2014 8 (0) 29 (3) 19 (4) 27 (6) 7 (5) 

2014/2015 9 - 32 (1) 29 (5) 35 (11) 9 (7) 

2015/2016 6 - 34 (1) 38 (6) 35 (5) 12 (9) 
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2.8. Campo de Intervenção 7: Clima de escola  
 
OBJETIVO 10 – PROMOVER UM CLIMA DE ESCOLA ASSERTIVO E ATRATIVO, ATRAVÉS DE UMA AÇÃO PRÓ-ATIVA 
QUE FOMENTE O BEM-ESTAR, A RESPONSABILIDADE, O CONTROLO DA DISCIPLINA, DOS COMPORTAMENTOS DE 
RISCO E DE ABANDONO ESCOLAR.  

 
Para a avaliação deste campo de intervenção, dispomos de elementos constantes no Relatório de 

Avaliação Externa de 2013-2014, os dados de um Relatório de Satisfação dos Alunos baseados num 
questionário aplicado aos alunos no final do ano letivo 2015/2016, em articulação com o CCEMS/RCA, e os 
Relatórios de Avaliação Interna Trimestrais dos Departamentos que transmitem a perceção dos docentes. 

No Relatório de Avaliação Externa de 2013-2014, constata-se que “ o grau de satisfação da 
comunidade educativa sobre o serviço prestado pelo Agrupamento, evidenciado através dos questionários 
aplicados (…) é bastante satisfatório”. Estes dados cruzam-se com os dos questionários aplicados às 
crianças e alunos, a todos os pais e encarregados de educação, pessoal docente e não docente, no âmbito 
do Diagnostico Organizacional CAF II (modelo Common Assessment Framework), cujo índice de satisfação 
global apresentado e o de cada item avaliado foi superior a 80%. 

Quanto aos questionários aplicados aos alunos no final do ano letivo 2015/2016 em articulação 

com o CCEMS/RCA, salienta-se que foram 458 os alunos respondentes com frequência no 2.º e no 3.º ciclo 

e ensino secundário regular, tendo o inquérito por questionário sido aplicado em sala de aula entre a 

última semana do mês de maio e a primeira do mês de junho do ano letivo anterior, e tendo sido 

devidamente acautelado o anonimato. Importa referir que 383 respondentes frequentavam os 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico e 75 frequentavam o ensino secundário pertencendo aos três níveis do ensino 

regular. O questionário pretendeu verificar o grau de satisfação dos alunos da Escola-sede de agrupamento 

em relação a quatro dimensões: 1. Ambiente Escolar; 2. Atitudes perante a Escola; 3. Razões do Insucesso 

Escolar; 4. Medidas para aumentar o Sucesso Escolar. O inquérito possui uma totalidade de 35 asserções 

distribuídas pelos cinco pontos supracitados, pretendendo-se realizar um levantamento das perceções dos 

alunos face a um conjunto de variáveis que se julga interferirem nos processos e resultados escolares 

(sociais e académicos).  

Na dimensão Ambiente Escolar, o maior grau de concordância verifica-se na asserção relativa à 

agradabilidade da Escola e na asserção sobre o sentimento de segurança na Escola; o menor grau de 

concordância verifica-se na asserção relativa às instalações e ao seu estado de conservação. 

Quanto aos professores e ambiente escolar, o maior grau de concordância verifica-se na asserção relativa à 

boa relação com os professores e na asserção sobre o interesse dos professores com o bem-estar dos 

alunos; o menor grau de concordância verifica-se na asserção relativa ao real interesse dos professores em 

ouvir os alunos, mas mesmo assim com 80,7% de respostas positivas. 

Quanto à atitude face à Escola, o maior grau de concordância verifica-se na asserção relativa à 

utilidade da escola para a profissionalização futura do aluno e na asserção sobre a confiança que a escola 

incute na tomada de decisões do aluno; o menor grau de concordância verifica-se na asserção relativa à 

perda de tempo que a escola representa para o aluno, em que a questão é colocada pela negativa, este 

menor grau de concordância é muito positivo. 

No que respeita às razões para o insucesso escolar, o maior grau de concordância verifica-se na 

asserção relativa ao facto do ruído e a desordem na sala de aula prejudicarem o trabalho; o menor grau de 

concordância verifica-se na asserção relativa à realização de atividades normalmente aborrecidas. 

Quanto às medidas que a Escola deve tomar para aumentar o sucesso escolar, os alunos consideram com 

maior grau de concordância a asserção relativa ao aumento de atividades fora da sala de aula; com menor 

grau de concordância, a asserção relativa ao aumento dos trabalhos de casa. 

Da análise, tratamento de dados e conclusões do Relatório de Satisfação dos Alunos, conclui-se 

que os resultados observados são globalmente muito positivos, permitindo identificar um relevante grau 

de satisfação (acima dos 80%) nas quatro dimensões analisadas. 
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Quanto aos Relatórios de Avaliação Interna Trimestrais dos Departamentos, constatou-se que o clima de 

escola é bastante bom, pautando-se pelas boas relações entre docentes, docentes e pessoal não docente e 

entre docentes e alunos. Contudo, focos de indisciplina e/ou comportamentos desajustados de alunos têm 

vindo a preocupar as estruturas educativas, tendo sido criado um plano de ação para a disciplina “Crescer a 

Ser”. Estes casos foram identificados, sinalizados e estão a ser acompanhados pela Direção que articula 

procedimentos com as estruturas de apoio para o efeito. O plano de ação “Crescer a ser” inclui atividades 

diversas das quais se destacam o acompanhamento dos alunos mais novos pelos alunos mais velhos (1.º 

ano pelos do 4.º ano e 5.º ano pelos do 9.º ano), instituindo a figura do “Amigo Mais Velho”; a 

responsabilização dos alunos através da figura do Delegado e Subdelegado de turma, discutindo/refletindo 

com eles aspetos fundamentais da vida do Agrupamento; a criação e dinamização do Projeto GAPE 

(Gabinete de Apoio Pedagógico e Educativo) na Escola Sede do Agrupamento que utiliza uma estratégia 

reflexiva, envolvendo os Profissionais e Técnicos de Educação e que pretende ser dissuasora de 

comportamentos perturbadores nas aulas, antes da aplicação das medidas disciplinares corretivas previstas 

no Regulamento Interno e na legislação em vigor. 

A implementação e acompanhamento de um sistema de controlo/verificação de situações de 

indisciplina, através de registo em impresso próprio disponível nas escolas do Agrupamento a qualquer 

membro da comunidade escolar, permitem-nos analisar as ocorrências, os procedimentos, o número e 

tipificação de ocorrências disciplinares, a saber: 

 

 

Ano Letivo 

Ocorrências 
Disciplinares 

 

GAPE* 

Procedimentos  
Disciplinares 

2013 / 2014 144 28 (Fevereiro a Junho) 13 

2014 / 2015 113 28 10 

2015 / 2016 78 10 10 

 

 

Ano Letivo 

Nº e tipificação de ocorrências disciplinares   
Outras 

Advertência Ordem de saída da sala de aula 

2013 / 2014 63 81 0 

2014 / 2015 25 86 0 

2015 / 2016 14 55 9 

 

Analisado o conjunto de ocorrências disciplinares e o funcionamento do GAPE desde o início da 

aplicação do projeto (desde o mês de Fevereiro 2014), conclui-se que se manifestou a tendência para a 

redução do número de ocorrências disciplinare assim como uma grande discrepância entre o número de 

ocorrência de medida de Ordem de saída da sala de aula e o encaminhamento para o GAPE;permitiu ainda 

a identificação dos alunos que potencialmente provocam situações de indisciplina, possibilitando a 

definição de estratégias de intervenção para as turmas em que se encontram integrados. 
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O objetivo deste campo de intervenção foi cumprido, uma vez que o clima de escola é assinalado 

por todos como muito bom. Os casos de indisciplina foram identificados e sinalizados e a intervenção 

precoce tem sido preferida em detrimento à aplicação de medidas sancionatórias. Regista-se como 

positiva a implementação do projeto “Crescer a ser”. Propõe-se a criação de um grupo multidisciplinar 

que crie e implemente planos de intervenção individualizados que possam dar resposta integradora e 

pedagógica aos casos devidamente identificados. Recomenda-se, também, a continuidade e a melhoria 

do funcionamento do GAPE, tornando de caráter obrigatório o encaminhamento do aluno sempre que é 

aplicada a ordem de saída da sala de aula e garantir o seu funcionamento em moldes adequados aos 

recursos disponíveis no Agrupamento. 

 

2.9. Campo de Intervenção 8: Comunicação  
 
OBJETIVO 11 – PROMOVER A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO AGRUPAMENTO, 
CONTINUANDO A VALORIZAR/PROMOVER A IDENTIDADE E A “IMAGEM DE MARCA” DO AGRUPAMENTO.  

 
De acordo com os Relatórios Trimestrais de Avaliação Interna, registou-se, no desenvolvimento 

deste Projeto Educativo, uma melhoria dos mecanismos de comunicação interna e externa no 
agrupamento, nomeadamente com a utilização das tecnologias digitais (email, página institucional do 
Agrupamento e Moodle), sem desprimor da comunicação presencial. 

A BE/CRE assume particular destaque no desenvolvimento de estratégias de divulgação e 
promoção das atividades/realizações/eventos veiculados/realizados na Unidade Organizacional, 
contribuindo para a promoção da identidade e da “imagem de marca” do agrupamento, através de 
publicações diversas, destacando-se o Jornal escolar “Impacto”, a  Newsletter, o InforBib – Boletim 
Informativo da Biblioteca e do facebook da Biblioteca. Também as páginas do facebook do Agrupamento e 
da Associação de Pais contribuíram para o desenvolvimento deste objetivo. 
 A projeção da imagem de marca do Agrupamento também se evidenciou na organização de 
atividadesde índole educativa, cultural, desportiva e recreativas abertas à comunidade e na participação 
em atividades promovidas por outras entidades. 
 Foi estratégia do Agrupamento aproveitar as oportunidades que surgiram nas várias dimensões da 
sociedade de forma a potenciar as melhores referências do trabalho escolar/educativo, desde reuniões 
com Encarregados de Educação à comemoração de efemérides, que envolveram a Comunidade educativa e 
local (Farraial, Sarau Desportivo, Festa da Flor, Festas da Vila …). 
 O objetivo definido para este campo de intervenção foi plenamente cumprido. Sugere-se a 
continuidade de estratégias que visema sustentabilidade dos mecanismos de comunicação interna e 
externa já utilizados, assim como davalorização da identidade e da “imagem de marca” do Agrupamento, 
na senda do trabalho realizado nos últimos anos e que têm contribuído para a projeção e a afirmação do 
Agrupamento. 

À BE/CRE deverá ser dado o devido destaque como estrutura basilar na articulação entre as 
diversas valências escolares, como impulsionadora de literacias e como pólo dinamizador de meios e 
formas de comunicação. A plataforma moodle deverá continuar a ser atualizada e dinamizada de forma a 
se constituir como um veículo de comunicação entre toda a comunidade educativa, nas diversas 
vertentes: informativa, pedagógica, didática e social. 

O Agrupamento deverá manter-se aberto à utilização de novas tendências de ferramentas de 
comunicação, após análise de vantagens e desvantagens que as mesmas poderão trazer para os seus 
utilizadores. 
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2.10. Campo de Intervenção 9: Literacia 
 
OBJETIVO 12 – CONTINUAR A ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DA BE/CRE NO SENTIDO DE ARTICULAR E HARMONIZAR 
ATIVIDADES NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA E DOS HÁBITOS DE LEITURA, BEM 
COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA AS 
LITERACIAS DA INFORMAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES VALÊNCIAS.  
 
 

Este objetivo foi plenamente cumprido. 
A Biblioteca articulou com docentes de diferentes Departamentos: Pré-Escolar, Primeiro Ciclo, 

Expressões, Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Ciências Experimentais e Educação Especial 
e projetos existentes na escola, como o GIES, ERAMUS+ e eTwnning, implementando processos de trabalho 
colaborativo, planificando ações, proporcionando recursos e/ou desenvolvendo várias atividades conjuntas 
de forma a facilitar o processo de ensino/aprendizagem e/ou promovendo o enriquecimento 
extracurricular. Dinamizou, igualmente, atividades diversificadas, no âmbito da promoção da leitura e das 
literacias. 

Estas atividades, que constam do Plano Anual de Atividades da Biblioteca, dos Departamentos e 
Grupos Disciplinares do Agrupamento, foram devidamente documentadas no InforBib – Boletim 
Informativo da Biblioteca, na disciplina “ BECRE - Biblioteca Escolar” – na plataforma Moodle do 
Agrupamento, no Blogue e Facebook da BE. 

A equipa da BE tem apoiado os utilizadores no uso das tecnologias digitais e da internet como 
ferramenta de acesso, produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem, 
sobretudo em contexto de apoio individual ao utilizador ou em pequeno grupo de utilizadores da BE, 
propondo, sempre que necessário, ferramentas tecnológicas, nomeadamente da WEB 2.0. Tem realizado 
também, neste âmbito, trabalho articulado com docentes, sugerindo atividades com recurso a ferramentas 
tecnológicas.  

Para além disso, a Biblioteca tem disponibilizado o espaço e recursos para a realização das mais 
diversas atividades. Tem proporcionado apoio ao estudo e a realização de trabalhos de pesquisa e 
aconselhamento de leitura. 

Está aberta à comunidade educativa e local, mesmo nas interrupções letivas, disponibilizando-se a 
dinamizar sessões de animação da leitura às CAFs 
 
Destacam-se no Pré-escolar, os seguintes projetos: 

• Biblioteca Sobre Rodas – Livros a descobrir nos JI (Itinerância de fundos, com animação da leitura) 
• Ler a Brincar, que este ano contou com a presença de um escritor. 
• O Teca sai da Biblioteca… 

Destacam-se no 1.ºCEB, os seguintes projetos: 
• Biblioteca Sobre Rodas – Crescer a ler no 1.ºCEB (Itinerância de fundos, com animação da leitura); 
• Janela de Euclides 
• Quem é o Fernando? (Fernando Pessoa) 
•Projeto Metas Curriculares de Português 
•Escritores da Nossa Terra 

Destacam-se nos restantes ciclos/níveis de ensino, os seguintes projetos/ atividades: 
• Receção e encontro com escritores (um por ciclo/ nível de ensino); 
• Chá & Bolinhos com Leituras 
•Escritor do mês (exposição/ divulgação da coleção) com passatempo 
• Exposições temáticas 
• Comemoração de efemérides (com exposições; passatempos; palestras…) 
• Projetos destinados aos alunos de Educação Especial leitur@s.tic.net e Leitur@sDinâmic@s 
As evidências podem ser comprovadas, consultando as atas do Conselho Pedagógico e dos 

diferentes Departamentos Curriculares, bem como os Relatórios do Plano Anual de Atividades. Também o 
Relatório de Avaliação Externa Das escolas – IGEC (2013/2014) reconhece a mais valia desta estrutura, tal 
como o comprovam os seguintes excertos: 
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Os sucessos das crianças e dos alunos são valorizados pelos educadores e professores, nomeadamente, 
através da divulgação das atividades e seus resultados (p. ex., Bienal do Liz, jornal do Agrupamento – Novo 
Impacto, blogue da Biblioteca Escolar, XX Festival de Teatro Juvenil). A gestão articulada do currículo 
ganhou consistência em relação à anterior avaliação externa, traduzindo-se na programação e realização 
de diversas reuniões e sessões de trabalho, envolvendo docentes dos diferentes ciclos e níveis de ensino, que 
resultam na planificação de atividades com ênfase na promoção das aprendizagens de Matemática e de 
Português (*p. ex., Janela de Euclides - 1.º ciclo, Ler a Brincar, com a participação de alunos com 
necessidades educativas especiais, Biblioteca Sobre Rodas - Livros a descobrir) e na partilha de materiais 
pedagógicos e de instrumentos de avaliação. Este investimento no trabalho colaborativo dos docentes, 
interligado com a dinâmica da Biblioteca Escolar e com os vários projetos/atividades promotores das 
aprendizagens, tem produzido um impacto consistente nos resultados alcançados pelos alunos nas 
disciplinas de Português e Matemática.   
 (…) Aos alunos com necessidades educativas especiais são proporcionados diversos apoios, de acordo 
com as medidas estabelecidas nos seus programas educativos individuais (p. ex., apoio pedagógico 
personalizado, adequações curriculares individuais, adequações no processo de avaliação), e mobilizados 
recursos da comunidade (p. ex., Academia Cultural e Social de Maceira) para a sua integração e 
cumprimento dos seus planos individuais de transição (PIT). Importa destacar a adequada programação de 
atividades estruturadas (p. ex., Leituras@s Dinâmicas, Oficina de Materiais) e o enquadramento das 
tecnologias de informação e comunicação em situações específicas de aprendizagem (Área Especial TIC), 
determinantes para a integração e o sucesso destes alunos. São proporcionados projetos estimulantes das 
aprendizagens, como a formação… 
(…) Importa destacar a ação da Biblioteca Escolar, com uma dinâmica, relevante, na promoção da leitura e 
da escrita junto das escolas do 1.º ciclo e jardins de infância, pelo seu suporte às atividades curriculares e 
aos trabalhos de pesquisa dos alunos.  ( Páginas 4,-7) 
*Projetos da BE/CRE 

Tendo o objetivo definido para este campo de intervenção sido globalmente cumprido, sugere-se 
a continuidade de estratégias/ projetos e atividades que continuem a estruturar os serviços da BE/CRE 
no sentido de articular e harmonizar atividades no âmbito da criação e promoção da competência leitora 
e dos hábitos de leitura, bem como no que diz respeito ao apoio ao desenvolvimento do currículo e 
formação para as literacias da informação entre as diferentes valências. 
 
2.11. Campo de Intervenção 10: Formação 
 
OBJETIVO 13 – ATUALIZAR/VALORIZAR CONHECIMENTOS, REFORÇAR CAPACIDADES DE INTERVENÇÃO E DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, APOIANDO AS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCATIVO.  
 

O objetivo foi plenamente cumprido.De acordo com a legislação em vigor, fazem parte da Comissão 
Pedagógica do CFAE, o Diretor do Agrupamento, elemento do Conselho de Diretores, e a responsável do 
Plano de Formação, membro da Secção de Formação e Monitorização. Estes elementos têm assegurado a 
conceção, promoção e dinamização da formação de Pessoal Docente e Não Docente. Para tal, anualmente 
foi organizado e promovido um Plano de Formação, em articulação com o CFAE (Centro de Formação e 
Associação de Escolas - Rede Cooperação e Aprendizagem/ Centro de Competências Entre Mar e Serra (RCA 
/ CCEMS). Assim, em cada ano letivo, foram diagnosticadas e inventariadas necessidades de formação dos 
profissionais docentes e não docentes do Agrupamento e elaborado o consequente Plano, em articulação 
com o Centro de Formação, tendo no horizonte de três anos a melhor e devida intervenção educativa e 
formativa face à realidade do Projeto Educativo deste Agrupamento de Escolas. Para além das ações de 
formação em conjunto com os elementos das outras escolas associadas no âmbito do desenvolvimento 
profissional, foram organizadas ações específicas para o pessoal docente do nosso Agrupamento de longa e 
de curta duração, que deram apoio a projetos específicos ao Projeto Educativo.  
Anualmente, registaram-se participações acima dos 40% do Pessoal Docente e de 25% do Pessoal Não 
Docente,no Plano de Formação.  

Regista-se, ainda, que houve várias intervenções formativas de docentes do Agrupamento que 
dinamizaram formação para docentes de outras escolas do CFAE, da região/País.  
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É prática no Agrupamento o desenvolvimento de atividades que visam a partilha de práticas 
pedagógicas, de que se destacam a planificação, em grupo disciplinar e/ou em Conselho de Docentes, de 
aulas e atividades das diferentes disciplinas, assim como a elaboraçãoconjunta e a partilha de materiais 
pedagógicos e didáticos em cada disciplina. A planificação, elaboração e aplicação os mesmos testes de 
cada disciplina aos alunos de um mesmo ano escolar, em determinados momentos acordados entre os 
elementos do grupo/ disciplina, a fim de se aferirem os resultados, também é uma prática colaborativa, 
usada transversalmente no Agrupamento.  

Contudo, o objetivo de implementar ações que visem a partilha de práticas pedagógicas entre 
pares no que concerne à assistência/participação a um global de pelo menos 20 aulas por ano letivo, entre 
pares, não foi atingido. Esta atividades fazia parte de um Plano de Ações de Melhoria, mas 
constrangimentos antigos ligados à avaliação de docentes, tornam estas ações impopulares entre os 
mesmos. 

Quanto ao modelo de avaliação do pessoal docente e não docente, no respeito pelos preceitos 
institucionais, foram concebidos instrumentos que promovem/viabilizam a implementação do modelo de 
avaliação do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente, priorizando o aspeto formativo e o 
desenvolvimento profissional.  

Tendo o objetivo definido para este campo de intervenção sido cumprido globalmente, sugere-se 
a continuidade de estratégias que visem a sustentabilidade dos processos e mecanismos de formação e 
desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente doAgrupamento, valorizando o trabalho 
colaborativo dos docentes e a partilha de práticas e de experiências. 

 
 
2.12. Campo de Intervenção 11: AUTORREGULAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA 
 
OBJETIVO 14 – MELHORAR A QUALIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA ESCOLA.  
 

No Projeto Educativo em avaliação, pretendeu-se conseguir a estruturação e a valorização de 
mecanismos organizados e sistematizados de acompanhamento e monitorização da Unidade 
Organizacional, potenciando a autorregulação interna do agrupamento, tendo em vista parâmetros de 
sustentabilidade.  

A Equipa de Autoavaliação (EAA), uma estrutura fundamental neste sentido, desenvolve a sua 
atividade no sentido de dar resposta a este objetivo do Projeto Educativo, tendo conseguido o 
envolvimento da comunidade escolar nas políticas de melhoria contínua e de inovação. No último Relatório 
de Avaliação Externa da IGEC de 2013-14 pode ler-se: “(…) o Agrupamento procedeu à construção e 
implementação de práticas de autoavaliação sistemáticas, as quais, aliadas à reflexão interna centrada nos 
resultados escolares, têm permitido identificar potencialidades, fragilidades e constrangimentos, 
sustentando a definição de ações de melhoria e evidenciando níveis de implementação consistentes, 
envolvendo todos os órgão e estruturas de topo e intermédias. Os procedimentos de autoavaliação 
implementados são enquadrados por um modelo concetual - Common Assessment Framework (CAF), 
recorrem a fontes de recolha e tratamento de informação diversificados e são assegurados por uma equipa 
estável que inclui representantes de todos os setores, designadamente, estudantes, associação de pais e 
encarregados da educação, autarquia local. Os procedimentos implementados evidenciam consistência e 
abrangência do processo avaliativo, o qual faz já parte da cultura e das vivências da organização.” 
A autorregulação interna do Agrupamento foi desenvolvida, tendo em conta duas linhas de intervenção: 

1.ª: A elaboração de relatórios de Avaliação Interna com a participação de todos os Departamentos, 
tendo por base indicadora da IGEC, nos seguintes domínios: resultados e prestação do serviço educativo. 

2.ª: Continuidade da implementação do modelo de avaliação instituído no AEHS, a Estrutura 
Comum de Avaliação - Educação (Common Assessment Framework - CAF). Este modelo europeu pressupõe 
ciclos de avaliação de dois anos. Após a realização de um Diagnóstico Organizacional de 2013-2014, foi 
elaborado um Plano de Ações Melhoria (PAM), que foi prolongado por mais um ano letivo. O presente ano 
letivo de 2016-17 foi dedicado à avaliação do PE, que deverá encerrar mais um ciclo na Direção do 
Agrupamento e lançamento de um ciclo seguinte (2017-18 a 2020-21), ajudando na determinação de linhas 
de orientação da ação e elaboração do consequente plano estratégico.  
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A autorregulação e a melhoria contínua têm levado o Agrupamento a aproveitar as oportunidades 
que o meio pode oferecer à Escola, no sentido de criar novas dinâmicas, como foi o caso do envolvimento 
em Projetos de índole internacional. A candidatura a ações do Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE), 
designadamente o Erasmus +, como forma de potenciar a inovação, o empreendedorismo, a melhoria e o 
prestígio da organização.Neste âmbito, foram financiados dois Projetos: “Internationalisation: a Window of 
Opportunities- LearningfromPractice Sharing”, que se desenvolveu de 2014a2016, e “English Matters” que 
ainda está a decorrer no presente ano letivo, tendo iniciado em 2015. 

O objetivo foi cumprido, sugerindo-se dar continuidade à Formação de uma Equipa de 
Autoavaliação Multidisciplinar, envolvendo elementos representativos dos diversos setores da 
Comunidade Educativa. 

A autorregulação contínua deve continuar a merecer a melhor atenção de todos, partilhando 
reflexões e práticas, numa lógica de trabalho colaborativo. 
Seria pertinente dar continuidade ao modelo de autoavaliação da unidade organizacional CAF, se 
possível com a colaboração de elemento(s) exterior(es) ao Agrupamento, que possa(m) ajudar a EAA a 
ter uma visão crítica e o mais objetiva possível da realidade do Agrupamento e da perceção que os 
elementos da Comunidade Educativa têm relativamente a aspetos organizacionais e funcionais do 
mesmo. 
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3. Análise SWOT 
 
  Procurámos sistematizar numa matriz SWOT (da terminologia anglo-saxónica strenghts, 

weaknesses, opportunities, threats), a situação do Agrupamento.   

Numa análise externa, foram identificadas algumas ameaças (threats) à conceção e à 
implementação de um novo PE. Registam-se as que o grupo de trabalho considerou que têm influenciado 
mais a nossa organização escolar: 

1. A freguesia de Maceira apresenta indicadores de natalidade baixos, de que resulta um 
decréscimo demográfico preocupante para manter a atual estrutura do Agrupamento. 

2. A mudança de paradigma a que as Escolas têm estado sujeitas, ora apostando na melhoria dos 
resultados escolares e na rigidez de programas/ metas curriculares que têm que ser ensinados, ora 
apostando na melhoria dos processos que conduzam a aprendizagens significativas por parte dos alunos, 
tendo como base a flexibilidade curricular e organizacional. Passar de um paradigma para o outro, 
constitui-se como um trabalho exigente, muitas vezes incompreendido por parte de alguns setores da 
comunidade educativa e exige uma grande flexibilidade por parte da sua estrutura organizacional, dos seus 
órgãos de administração e gestão, assim como de todos os profissionais envolvidos.  

3. O protelamento da idade da reforma a que a legislação obriga e o travão à contratação de novos 
profissionais docente e não docentes, têm como consequência um desgaste grande em termos 
profissionais, pelo acumular de funções, pela necessidade de atualização permanente e pelas exigências 
das novas gerações de alunos. 

4. Os orçamentos que as Escolas recebem não se compaginam com a constante necessidade de 
modernização e atualização dos recursos materiais e tecnológicos necessários à formação das crianças e 
dos jovens. 

5. “A aprendizagem ao longo da vida” é um conceito que obriga todos os profissionais a fazerem 
um esforço de atualização permanente para a obtenção das qualificações e dos conhecimentos necessários 
para enfrentarem com sucesso o mundo do trabalho, sacrificando os tempos livres de socialização com as 
famílias. 

6. A desestruturação/ reorganização das famílias, a falta de tempo/ condições para acompanhar 
devidamente as crianças e os jovens na família, conduzem a algumas disrupções no desenvolvimento 
emotivo e sócio-afetivo de muitas crianças e jovens. 

Poderíamos acrescentar muitos mais problemas a uma escala nacional e regional. Contudo, 
também  importa refletir sobre as oportunidades (opportunities) que o nosso Agrupamento deverá 
otimizar para que o seu PE se possa implementar. Registam-se, entre outras, as seguintes: 
 
 1. O meio e a comunidade têm cimentado laços importantes com o nosso Agrupamento. Os 
representantes institucionais (Ministério da Educação e Autarquia) em conjunto com entidades sociais, 
económicas e culturais locais, não esquecendo uma Associação de Pais assertiva, dinâmica e 
empreendedora, têm sempre que necessário ajudado a suprir lacunas na nossa unidade organizacional, 
contribuindo para uma gestão de recursos humanos, técnicos, físicos, materiais e financeiros adequados às 
necessidades, nas margens de autonomia que a legislação em vigor concede ao Agrupamento. 

2. O Projeto Educativo Municipal (PEM) constitui-se como uma oportunidade de âmbito concelhio 
que pretende contribuir para a qualidade da educação e formação ao longo da vida, valorizando a inclusão, 
a cooperação, a criatividade e o empreendedorismo, promovendo o desenvolvimento do concelho de 
Leiria. A articulação das estratégias do nosso PE com o PEM irá, certamente,  enriquecer o nosso projeto 
pedagógico.  

3. O Programa de Promoção do Sucesso Escolar deverá constituir-se como uma mais valia na 
consecução do nosso Plano Estratégico de Melhoria do Sucesso Escolar, no compromisso estabelecido 
entre o nosso Agrupamento e o Ministério da Educação, de forma a cumprir os desígnios Europeus 
expressos na “Estratégia 2020”.  

4. A aposta que o Governo faz no programa Qualifica e no ensino profissional poderá constituir-se 
como uma mais-valia na oferta educativa. 
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5. As tendências de flexibilização curricular poderão abrir perspetivas para novas formas dinâmicas 
e inovadoras no desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem adequado à diversidade da 
população escolar . 
 6. Muitos projetos promovidos por entidades exteriores à Escola no âmbito da saúde, da ecologia e 
preservação do meio ambiente e do património, do desporto, entre outros) poderão articular-se com o 
trabalho desenvolvido no Agrupamento, criando novas oportunidades e diferentes perspetivas na 
organização curricular. 
 7. Os projetos no âmbito da Internacionalização devem ser tomados em consideração no sentido do 
envolvimento do Agrupamento no Plano de Desenvolvimento Europeu, como é o caso do  Erasmus +, como 
forma de potenciar a inovação, o empreendedorismo, a melhoria e o prestígio da organização. 
 Na análise interna feita, destacam-se os seguintes pontos fortes (strenghts) no Agrupamento: 

1. Quadro de pessoal docente estável conhecedor do contexto socioeducativo e do meio, aberto a 
novos desafios, projetos e experiências;  

2. Prática continuada de trabalho colaborativo  por parte do corpo docente;  
3. Pessoal não docente cooperante em dar respostas aos desafios do Projeto Educativo;  
4. Taxas de sucesso escolar por ciclo já elevadas (cerca de 95%), que se pretendem sustentar e 

melhorar;  
5. Taxas residuais de abandono escolar; 
6. Dinâmismo na conceção, organização e implementação de projetos e atividades variadas, em 

articulação com as diversas estruturas educativas, que compõem um Plano de Atividades rico e variado; 
7. Acompanhamento, monitorização e supervisão do processo educativo por parte das estruturas 

educativas e órgãos de gestão;  
8. Encarregados de Educação colaborantes no quadro da Associação de Pais/Encarregados de 

Educação que os representa e nos órgãos e estruturas em que têm assento;  
9. Bom clima de trabalho; 
10. Boa capacidade de comunicação interna e externa; 
11. Papel transversal da BE/CRE ao nível da criação e promoção da competência leitora e hábitos de 

leitura, do apoio ao desenvolvimento do currículo e da formação para as diversas literacias;  
12. Nas diversas valências do Agrupamento a importância de este ser um centro Qualifica. 
13. Boa rede de parcerias/ protocolos estabelecidos entre o Agrupamento e entidades diversas da 

comunidade; 
14. Pessoal docente e não docente em atualização/ formação permanente, aproveitando os 

recursos formativos disponibilizados pelo Centro de Formação, entidades formadoras a nível regional e 
nacional e, a nível internacional, através da candidatura a  projetos Erasmus +. 

15. Prática de autorregulação e melhoria contínua; 
16. Continuação do desenvolvimento de uma forte ligação do Agrupamento à comunidade e ao 

meio, como matriz identitária do Agrupamento, articulando iniciativas e otimizando resultados em prol de 
uma educação com qualidade e consistência da nossa população escolar.  

Como pontos fracos (weaknesses)/ problemas, registam-se os seguintes: 
1. Diminuição da população escolar com repercussão na organização, nas estruturas e nos 

estabelecimentos escolares do Agrupamento e consequente tendência para a diminuição do número de 
turmas no Agrupamento relativamente aos anos letivos em que o prente PE vigorou ; 

2. Aumento do número de alunos problemáticos no Agrupamento, com necessidade de 
intervenções diferenciadas;  

3. Dificuldades no cumprimento das exigentes metas de sucesso escolar constantes no  Plano 
Estratégico de Melhoria do Sucesso Escolar, dada a elevada taxa de sucesso escolar já obtida; 

4.  Insuficiência de recursos humanos e materiais para um desenvolvimento individualizado do  
currículo; 

5. Degradação e desatualização do parque escolar, ao nível das estruturas físicas e 
equipamentos/materiais escolares; 

6. Insuficiência de recursos financeiros, materiais e humanos para uma Unidade Orgânica, com 
valências variadas, diversificadas e com uma população escolar cada vez mais heterogénea. 
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   4. Conclusão 
 

A informação recolhida e sistematizada a partir das diferentes fontes enunciadas foi essencial para 
a elaboração da avaliação do presente PE, que se pretende constituir como um diagnóstico estratégico, 
tarefa fundamental para a aplicação do planeamento que visa a orientar a ação da organização. 
   A estratégia a seguir pela escola deverá valorizar os pontos fortes, aproveitando as oportunidades 
existentes na envolvente externa e evitar as ameaças sobretudo se elas incidirem sobre os pontos fracos da 
escola.  

O próximo PE poderá basear-se nos problemas diagnosticados para os minorizar ou extinguir, 
potenciando os pontos fortes e aproveitando as oportunidades, de que se destaca a forte ligação com a 
COMUNIDADE educativa. 
 Como mote, poderá ser dada continuidade a “SABER SER E SER COM SABER …”. Como subtítulo o que 
mais se adequar à forte ligação com a comunidade educativa, cujas cinergias importa continuar a cimentar, 
dando continuidade à construção da nossa matriz identitária, assente na dimensão comunitária. 
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