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Logótipo do AEPL 

 
O logo aglomera um conjunto de símbolos que formam um “Coração do Minho”, 
homenageando uma das principais tradições da região, a arte da filigrana. 
Cada símbolo, ou conjunto de símbolos, pretende aludir ao conhecimento e à educação. 
O ᴓ faz referência ao vazio que o ensino pretende preencher. É formado pelo círculo, que 
simboliza a harmonia e a perfeição, usado como transferidor circular em geometria e 
navegação, e pela cadeia de ADN, que representa a base da vida. Este símbolo também 
representa um dos dígitos binários das ciências da computação. 
O α e Ω, primeira e última letras do alfabeto grego, representam simbolicamente o 
princípio e o fim. Neste contexto, são os conhecimentos, as aprendizagens e vivências que 
o aluno adquire na escola na primeira fase da sua existência e que os vão acompanhar 
para o resto da vida. As letras gregas são também frequentemente usadas em vários 
domínios do conhecimento para representar grandezas e constantes. 
Ambos formam o ∞ que representa o limite para o conhecimento: o infinito. 
O π, para além da sua forma que se adequa harmoniosamente à composição gráfica do 
coração, é o “embaixador” da Matemática. 
O “Coração” é completado pelo abecedário latino, ou seja a escrita, sem a qual o 
conhecimento não poderia ser transmitido. 
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Projeto Educativo 2018 – 2021  

 
 

LEMA: A nossa escola é uma porta para o mundo 

 

MISSÃO 

Ser um Agrupamento de referência que se distinga pela sua dinâmica e 
qualidade, constituindo-se como um espaço promotor de aprendizagens que 
compatibilize as dimensões académica e humanista, que favoreça a 
competência, estimule o sentido crítico e conduza a formas de participação na 
escola e na sociedade, qualificadas, ativas e responsáveis, valorizando a 
diferença e o mérito e respeitando as necessidades específicas de cada aluno. 

 

VISÃO 

O Agrupamento de Escolas da Póvoa de Lanhoso tem a missão de, em 
articulação com todos os parceiros, promover um ensino de elevada qualidade, 
combater o insucesso e o abandono escolar e assumir o compromisso com a 
formação integral dos alunos num quadro de acesso a múltiplas ferramentas 
que possibilitem o desenvolvimento cabal das suas capacidades intelectuais, 
físicas e artísticas. 

 

VALORES 

O Agrupamento assume-se como um espaço singular, promotor de educação, 
que pauta a sua ação no quadro de uma cultura: 

 humanista, alicerçada nas dimensões da afetividade, integridade, 

solidariedade, respeito e democracia; 

 de excelência e exigência que privilegia a qualidade, a autonomia, o 

esforço, a perseverança e a responsabilidade; 

 de reflexividade e inovação, fundado na curiosidade, na criatividade e 

no espírito crítico; 

 de cidadania e participação, assente na cooperação, na sustentabilidade 

ambiental, no respeito mútuo num quadro de valores democráticos. 
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A barco sem rumo não há vento favorável 
Séneca 

 

Entende-se o Projeto Educativo como “o documento que consagra a orientação 
educativa do Agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, 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 a escola se propõe cumprir a sua função educativa.”1 Neste 
sentido, o Agrupamento deve ter subjacente um projeto que explique e defina as 
suas finalidades, objetivos, que trace as metas a alcançar no âmbito duma formação 
completa e integrada. Desta forma, entende-se que o Projeto Educativo seja, 
simultaneamente, um instrumento essencial de inovação e de mudança e um meio 
orientador da gestão escolar.  

Construir um Projeto Educativo passa pela reflexão, questionamento, identificação 
dos problemas, avaliação dos resultados, procura das soluções, enfim, pela 
mobilização da comunidade educativa em torno de objetivos comuns, numa visão 
alargada do futuro, o que implica assumir que a Escola não é a única fonte de saberes 
que se oferecem às novas gerações. Para além de uma Escola para todos, impõe-se 
uma escola com todos. 

A revisão e reformulação deste documento tiveram por base um conjunto de sessões 
de trabalho que contou com a colaboração de diversos agentes da comunidade - 
representantes dos alunos, pessoal docente e não docente, encarregados de 
educação, instituições diversas, empresas e autarquias -, no sentido de auscultar as 
suas expectativas e ouvir as suas sugestões, promovendo canais de comunicação que 
permitissem a recolha de diferentes contributos. 
  

                                                             
1 Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril 

INTRODUÇÃO 
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É na elaboração do Projeto Educativo que se concretiza a autonomia do 
Agrupamento. A sua construção e concretização implicam, necessariamente, 
a participação de todos, pelo que este Projeto Educativo afirma-se como um 
processo dinâmico, um documento orientador da ação educativa, capaz de 
responder às necessidades da comunidade, fazendo a ponte entre o que a 
escola é e aquilo que dela se espera. 
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I.1  |  CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

O concelho da Póvoa de Lanhoso situa-se no Minho (figura 1), distrito de Braga, e é 
delimitado fisicamente pelas bacias hidrográficas do Cávado e do Ave. Berço da 
heroína Maria da Fonte (século XIX), as Terras de Lanhoso são também conhecidas 
pelo seu lendário e histórico Castelo (75 d.C.), erigido no cimo do monte do Pilar, 
considerado o maior monólito granítico da Península Ibérica. Constituído por vinte e 
duas freguesias e uniões de freguesias, que ocupam cerca de 130 Km2 de superfície, 
o concelho tem a sua sede na Vila da Póvoa e uma população aproximada de 21.500 
habitantes. A freguesia onde se verifica maior densidade demográfica é a de Nossa 
Senhora do Amparo (vila), com cerca de cinco mil habitantes. 
 

 
Figura 1 - Mapa do concelho da Póvoa de Lanhoso 

CAPÍTULO I – O NOSSO RETRATO 
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A agricultura, tradicionalmente a principal atividade económica do concelho, 
confinada nas últimas décadas a pequenas explorações familiares, sem notória 
relevância económica, tem revelado, recentemente, algum dinamismo visível no 
incremento da cultura do kiwi, dos frutos vermelhos e na melhoria e reestruturação 
da vinha. Tendo como destino os mercados nacionais e internacionais, os principais 
produtos que se têm vindo a expandir são: os vinhos verdes, os licores enriquecidos 
com mel puro e flocos de ouro e prata comestíveis, o mel com ouro, o chocolate de 
licor de ouro e prata, o azeite biológico, a cerveja artesanal, as compotas biológicas, 
entre outros. 

Nos últimos anos, o concelho tem alterado a sua base tradicionalmente agrícola e 
adquirido uma feição mais industrializada, com predomínio de empresas de pequena 
e média dimensão, no setor têxtil, vestuário, calçado e alimentar.  

Persistem, ainda, no concelho da Póvoa de Lanhoso algumas indústrias, consideradas 
tradicionais, de cariz familiar, que se mantêm enraizadas e têm evoluído, 
assegurando, assim, alguns postos de trabalho. São exemplos a ourivesaria com a 
arte da filigrana, as indústrias de pirotecnia, extração e corte de granito e do 
artesanato (tecelagem manual, cestaria, bordados, bonecagem), dispersos um pouco 
por todo o concelho. 

Apesar de todo este dinamismo, persistem alguns fluxos migratórios, nomeadamente 
para a Suíça, França e Luxemburgo. 
 

 

I.2  |  INFRAESTRUTURAS CONCE LHIAS 

Existe no concelho uma oferta bastante diversificada da qual o Agrupamento tem 
beneficiado para a promoção das suas atividades, nomeadamente, complexos 
desportivos, piscinas, campos de futebol, pavilhão, centro ambiental e interpretativo 
do Carvalho de Calvos, com parque de lazer, parque radical DiverLanhoso, parque 
natural do Horto, parque do Pontido, espaço Jovem, entre outros. 

A nível cultural, a Póvoa de Lanhoso proporciona um conjunto de valências, tais 
como: Centro Museológico do Castelo de Lanhoso, Museu do Ouro de Travassos, 
Museu de Arte Sacra da Confraria de Porto d’Ave, Casa da Botica, com biblioteca, 
auditório e centro multimédia, Posto de Turismo (exposição permanente de 
artesanato), Centro Interpretativo do Território, Centro Interpretativo Maria da 
Fonte, Theatro Club. Estes locais funcionam como polos dinamizadores da cultura 
local e são, simultaneamente, espaços privilegiados para realizar iniciativas 
promovidas pela comunidade escolar. 
 

I.3  |  OFERTA EDUCATIVA NO CONCELHO 
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O concelho da Póvoa de Lanhoso conta com estabelecimentos de ensino de todos os 
graus, desde o ensino pré-escolar até ao ensino superior passando pelo ensino 
profissional. 

Desde o início do milénio empreendeu-se um esforço notável para modernizar e 
melhorar a rede educativa da Póvoa de Lanhoso. Assim, para assegurar a 
escolaridade obrigatória, o concelho dispõe do Agrupamento de Escolas de Póvoa de 
Lanhoso (Figura 2), que tem a sua sede na Escola Secundária, onde funcionam o 3.º 
ciclo, o ensino secundário regular e profissional, bem como o Centro Qualifica. Na 
Escola Básica do Ave (Taíde), funcionam as turmas do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos 
servindo, preferencialmente, alunos das freguesias e uniões de freguesias de Garfe, 
Taíde, Fontarcada-Oliveira, Travassos, Brunhais-Esperança, Sobradelo da Goma e 
Arosa-Castelões (Guimarães). Na educação pré-escolar, mantêm-se em 
funcionamento os Jardins de Infância de Garfe, Simães, Sobradelo da Goma e 
Travassos. 

 

 
Figura 2 - Escolas que integram o Agrupamento de Escolas da Póvoa de Lanhoso 
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O Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio é outro dos Agrupamentos do 
concelho que, para além Escola Professor Gonçalo Sampaio, onde se 
lecionam o 2.º o e 3.º ciclos, inclui ainda os centros educativos da Póvoa de 
Lanhoso, António Lopes, Cávado e D. Elvira Câmara Lopes e os Jardins de 
Infância de Rendufinho e Serzedelo. 

A EPAVE tem a oferta educativa no âmbito da formação profissional. 

A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, com dois polos, tem 
uma oferta educativa ao nível da educação pré-escolar. 

Relativamente ao ensino superior, existe o Instituto Superior de Saúde do 
Alto Ave – ISAVE - escola superior privada. 
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I.4  |  ESTRUTURAS DE GESTÃO E COORDENAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

As estruturas de coordenação do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Lanhoso 
encontram-se elencadas no organigrama da figura 3. 

 
 

 
Figura 3 - Estruturas de coordenação do AEPL 
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I.5  |  RECURSOS HUMANOS E ESTRUTURAS 

A tabela I apresenta a evolução no que respeita ao número de alunos nos últimos 
sete anos. 
 
 

Tabela I – Número de alunos 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Pré-escolar 140 139 142 111 112 108 99 

1º CEB 271 224 190 170 164 155 154 

2º CEB 138 137 134 118 106 90 87 

3º CEB 404 442 390 371 374 409 398 

Secundário 370 374 374 386 383 386 380 

Profissional 228 226 224 227 207 156 143 

CEF 24 23 18 17    

Curso 
Vocacional 

  29 24 23 19  

EFA 35       

Total 1610 1565 1501 1424 1369 1323 1261 

 

A análise da tabela I permite-nos identificar um conjunto claro de tendências que, a 
médio prazo, condicionarão a existência de algumas ofertas educativas. Em linhas 
gerais podemos apresentar as seguintes tendências: 
 

 decréscimo global e constante do número de alunos em todas as ofertas à 
exceção do ensino secundário (em 6 anos a redução de alunos é de 
aproximadamente 379 alunos o que equivale a cerca de 25%); 

 o decréscimo é mais acentuado, como resultado da evolução das variáveis 
demográficas, na Educação Pré-Escolar, nos 1º e 2º ciclos (decréscimo entre 
30 e 40%); 

 no ensino secundário esta redução ainda não se fez sentir devido à 
expansão da obrigatoriedade de frequência deste nível de ensino, mas é 
expectável que esse efeito se venha a sentir nos próximos anos letivos. 

 
 
Na tabela II é possível consultar a distribuição do pessoal docente por vínculo 
contratual, género e média de idades. 
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Tabela II – Distribuição do pessoal docente por vínculo contratual, género e média de idades 

 QA QZP Cont. Género 
Feminino|Masculino 

Média 
idades 

Total 

Pré-escolar 7 --- --- 7 --- 55 7 

1º CEB 9 --- --- 7 2 52 9 

2º CEB 10 1 --- 6 5 47 11 

3º CEB/Sec. 86 9 11 72 34 49 106 

SPO --- --- 2 2 --- 39 2 
QA – Quadro do Agrupamento; QZP – Quadro de Zona Pedagógica; Cont. - Contratados 

 
Os espaços físicos existentes no AEPL estão sistematizados na tabela III. 

Tabela III – Distribuição dos espaços físicos no AEPL 

 ESPL EBAve JIGarfe JISimães JITravassos JISobradelo 

Biblioteca       

Salas comuns       

Prolongamento 
horário 

      

Refeitório       

Laboratórios 
CN/FQ/Informática 

      

Lab. multimedia       

Sala de Matemática       

Sala de Aula Futuro       

Sala de Música       

Sala EV / ET       

Sala Educação 
Especial 

      

Sala de estudo       

Auditório       

Pavilhão       

Gabinetes de apoio 
aos alunos / Enc. 
Educação 

      

Serviços (Rep., Bar)       

Salas Aluno, Prof. e 
Funcionários 

      

SASE       

Direção / Serviços 
Administrativos 

      

Centro Qualifica       
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I.6  |  DE ONDE PARTIMOS 

Persistem algumas fragilidades na comunidade servida por este Agrupamento, que 
ainda não foi possível debelar, nomeadamente, um certo envelhecimento da 
população, taxas de natalidade muito baixas (5,8 ‰) e com um rendimento per 
capita que está, segundo números de 2016

2
, a menos de 70% do rendimento médio 

nacional. A isto acresce alguma distância dos centros de produção cultural, bem 
como os baixos índices de escolarização, o que, não raro, influi no modo como os 
encarregados de educação se relacionam com a Escola. Em 2017, a escolaridade 
média das mães dos alunos que realizaram os exames do ensino secundário era de 
8,12 anos e a dos pais não ultrapassava os 6,76

3
. Enquanto no nono ano de 

escolaridade, as mães dos alunos inscritos na escola sede e na EB do Ave tinham uma 
escolarização média de 8,12 anos e os pais de 7,66 anos.

4
 

Não se pode descurar, ao nível dos recursos humanos disponíveis, a falta de 
renovação do pessoal docente e não docente, com um inapelável envelhecimento 
dos seus quadros. 

Não obstante este enquadramento, um lastro que o Agrupamento tem de carregar, 
os resultados alcançados em termos de sucesso escolar estão em consonância com 
as expectativas e em linha com o que as escolas públicas da nossa área geográfica 
alcançam. Com efeito, os índices do abandono escolar são de facto muito positivos 
(tabelas IV e VI), assim como no que às taxas de sucesso diz respeito (tabelas V e VII). 
Ainda assim, será possível, sobretudo no que às avaliações externas (exames) diz 
respeito, melhorar, conforme se pode constatar pela análise dos dados relativos aos 
quatro últimos anos letivos, presentes nas tabelas VIII a IX. 

 
Tabela IV – Abandono escolar no ensino básico: 2009/10 a 2016/17 (%) 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

1º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

2º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

3º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

4º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

5º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

6º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

7º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

8º Ano 0 0 0 0 0,8 5,7 0 0 

9º Ano 1,1 0 0 0 0 0 0 0 

CEF 0 0 0 0 0 11,7 0 --- 

  

                                                             
2
 PORDATA 

3
 «Ranking 2017» do jornal Público, disponível em https://goo.gl/9MJyWV  

4
 «Ranking 2017» do jornal Público, disponível em https://goo.gl/BDetVx  

https://goo.gl/9MJyWV
https://goo.gl/BDetVx
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Tabela V – Taxas de transição/aprovação/Conclusão no AEPL - Ensino Básico (%) 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

AEPL NAC. AEPL NAC. AEPL NAC. AEPL NAC. 

1º Ano 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.0 100,00 100,00 

2º Ano 96,30 88,70 93,02 89,60 92,90 90,40 97,67 92,00 

3º Ano 97,67 94,50 100,00 95,60 100,00 100,00 100,00 97,80 

4º Ano 98,18 96,10 100,00 97,30 100,00 100,00 100,00 98,00 

Média 
1º CEB 

98,04 94,83 98,26 95,63 98,23 96,80 98,21 93,99 

5º Ano 90,32 88,20 98,33 90,70 100,00 92,40 97,83 93,30 

6º Ano 98,65 86,50 98,21 89,80 98,40 92,70 100,00 93,80 

Média 
2º CEB 

94,49 87,35 98,27 90,25 99,20 92,55 98,92 93,35 

7º Ano 89,52 82,00 94,35 83,60 95,70 86,40 95,65 87,80 

8º Ano 90,84 86,00 86,89 89,20 94,90 91,50 97,81 92,90 

9º Ano 85,71 83,20 89,92 87,70 86,70 89,90 99,35 92,50 

Média 
3º CEB 

88,69 83,73 90,39 86,83 92,43 89,27 97,60 91,07 

CEB – Ciclo do Ensino Básico; NAC – Nacional 

 

 
Tabela VI – Abandono escolar no ensino secundário: anos letivos de 2009/10 a 2016/17 (%) 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Ensino Regular – Cursos Científico-Humanísticos 

10º 5,3 6,5 6,7 1,3 0 0 0 0 

11º 0,7 3,3 2,3 3,4 0 0 0,7 0 

12º 3,2 3,4 4,5 1,9 0 0 0 0 

Ensino Secundário Profissional 

1º 12,3 4,5 18,7 10,4 0,0 9,0 22,2 3,7 

2º 3,8 6,1 3,9 6,7 0 0 0 0 

3º 3,4 4,1 1,1 7,5 0 0 0 0 

 

 
Tabela VII – Taxas de transição/aprovação/Conclusão no AEPL - Ensino Secundário (%) 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC 

10º Ano 89,92 84,30 91,67 83,90 86,70 84,60 80,49 84,60 

11º Ano 85,09 87,30 86,55 86,90 84,70 91,30 94,35 90,90 

12º Ano 64,29 62,20 78,45 65,70 74,30 68,00 83,33 70,30 

Média 
Secundário 

79,77 77,93 85,56 78,83 82,50 81,70 86,06 82,05 
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Tabela VII (cont.) – Taxas de transição/aprovação/Conclusão no AEPL - Ensino Secundário (%) 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC 

1º Ano 100,00 98,40 91,03 98,00 74,10 98,40 94,44 98,30 

2º Ano 100,00 99,10 100,00 99,00 100,00 99,20 100,00 99,20 

3º Ano 63,16 59,70 82,76 65,40 80,50 65,50 84,21 72,30 

Média 
Profissional 

87,72 85,73 91,26 87,47 84,70 88,70 91,84 91,11 

CEF – N2T2   88,24 86,78 81,90    

CEF – N2T3     81,90    

CEF – N4T6     81,90    

Média CEF   88,24 86,78     

CV   95,80 89,22 69,60 87,90   

Média CV   95,80 89,22     
CEF – Curso de Educação e Formação; N2T2, N2T3, N4T6 (N=Nível, T=Tipo); CV – Curso Vocacional; NAC – 
Nacional 

 

 
Tabela VIII – Resultados das provas nacionais de final de ciclo no Ensino Básico 

 2013 2014 2015 2016 2017 

AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC 

Por 41 2,34 2,62 3,16 3,21 3,46 3,4 ----------- 

Mat.42 2,68 2,93 2,67 2,92 2,86 3,09 ----------- 

Por 61 2,78 2,78 3,25 3,11 3,02 3,13 ----------- 

Mat.62 2,22 2,7 2,62 2,67 2,87 2,77 ----------- 

Por 91 2,54 2,66 2,8 2,98 2,96 3,06 2,96 2,85 2,99 2,9 

Mat.92 2,25 2,5 2,72 2,84 2,91 2,69 2,91 2,35 2,65 2,65 

 

 

Os gráficos 1 e 2 correspondem aos resultados das provas nacionais de final de ciclo 
no ensino básico. Os valores de referência utilizados para a construção destes 
gráficos são a média nacional. 

A análise dos gráficos permite verificar que houve uma progressão significativa dos 
resultados, nomeadamente, em 2014/2015 e 2015/2016, na Matemática, e em 
2015/2016 e 2016/2017, em Português, ao ultrapassarmos a média nacional. 
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Gráfico 1 – Prova nacional de final de ciclo de Português do 9º ano 

 
 

 

 
Gráfico 2 – Prova nacional de final de ciclo de Matemática do 9º ano 
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A tabela IX explicita os resultados obtidos nos exames nacionais do ensino 
secundário, cujas tendências os gráficos 3 a 10 demonstram. 

 
Tabela IX – Resultados dos exames nacionais do Ensino Secundário 

 2013 2014 2015 2016 2017 

AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC AEPL NAC 

FQ A 
715 

7,70 7,80 8,95 8,81 9,32 9,34 9,02 11,1 9,15 9,9 

BioGeo  
702 

8,00 8,09 10,67 10,75 7,8 8,44 9,63 10,1 10,21 10,3 

Geog A 
719 

9,90 9,42 11,01 10,55 9,04 10,89 10,37 11,3 9,03 11 

MACS 
835 

11,70 8,75 10,04 9 13,12 11,29 12,70 10,1 10,86 11,4 

LitPort 
734 

14,70 10,57         

Filos 
714 

11,30 9,17 10,81 9,7 10,06 10,15 8,76 10,7 8,91 10,7 

Port B 
639 

9,70 8,91 11,45 10,72 12,05 10,21 8,9 10,8 11,98 11,1 

Mat A 
635 

9,70 8,24 10,12 7,8 13,36 10,49 12,53 11,2 11,67 11,5 

Hist A 
623 

13,10 9,91 10,51 9,23 11,85 10,08 7,43 9,5 8,88 10,3 

Francês 
517 

   12,19 12.69      

 

Assim, nos últimos três anos, nas disciplinas do 11.º ano, Física e Química A, Biologia 
e Geologia, Filosofia e Geografia A, os resultados vêm ficando, tendencialmente, 
aquém da média nacional. Na disciplina de História A, nos dois últimos anos registou-
se também uma inequívoca descida em relação à média nacional.  

Perante isto, coloca-se um enorme desafio ao Agrupamento que deverá envolver e 
corresponsabilizar todos os intervenientes no processo educativo, bem como as suas 
estruturas de apoio e coordenação pedagógica: a superação dos resultados até agora 
alcançados e a sua consolidação. Este desafio vai exigir de todos os agentes 
educativos, dos encarregados de educação, alunos, professores e estruturas de 
gestão, um esforço colaborativo e consequente. 
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Gráfico 3 – Exame de Física e Química de 11º ano 

 
 
 

 
Gráfico 4 – Exame de Biologia e Geologia de 11º ano 
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Gráfico 5 – Exame de Geografia de 11º ano 

 
 
 

 
Gráfico 6 – Exame de Filosofia de 11º ano 
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Gráfico 7 – Exame de MACS de 11º ano 

 
 
 

 
Gráfico 8 – Exame de História A de 12º ano 
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Gráfico 9 – Exame de Português de 12º ano 

 
 
 

 
Gráfico 10 – Exame de Matemática A de 12º ano 
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II.1  |  OFERTA FORMATIVA 

A oferta formativa do AEPL (figura 4) abrange todos os níveis de ensino não superior, 
desde o pré-escolar até ao fim do ensino secundário. 

 
Figura 4 - Oferta educativa do AEPL 

CAPÍTULO II – O QUE OFERECEMOS 
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O Agrupamento de Escolas da Póvoa de Lanhoso está atento às alterações da 
sociedade e às necessidades da sua comunidade educativa, no sentido de formar 
cidadãos preparados para os desafios futuros. Assim, tem procurado introduzir as 
alterações que, em cada momento, são mais pertinentes para atingir tal desiderato. 
Com a iniciação de turmas CLIL (Content Language Integrated Learning) nos 2º e 3º 
ciclos do ensino básico pretendeu-se contribuir para a melhoria da proficiência em 
língua inglesa dos alunos e, assim, permitir-lhes uma melhor preparação para o seu 
futuro enquanto aprendentes e profissionais. Os Cursos Qualificantes no 3º ciclo 
contribuem para que todos os alunos possam alcançar as competências essenciais 
para o seu desempenho enquanto cidadãos. Os cursos do ensino secundário, regular 
e profissional, pretendem que o leque de escolhas dos nossos alunos seja 
suficientemente abrangente para poder responder adequadamente ao seu perfil. 

O Centro Qualifica é uma estrutura que ajuda a potenciar a aprendizagem ao longo 
da vida contribuindo para a certificação de adultos. 

 

 

II.2  |  SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO E FAMÍLIA 

O processo de ensino e aprendizagem só poderá ser bem sucedido se existir uma 
adequada sintonia entre a escola e as famílias. Assim, o AEPL tem diversos serviços 
(figura 5) que disponibiliza à comunidade. 

 
Figura 5 - Serviços de apoio ao aluno e à família 
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II.3  |  ENRIQUECIMENTO PESSOAL E CURRICULAR 

A escola contempla muito mais do que a sua oferta curricular, pois só dessa forma 
pode perspetivar uma visão mais alargada dos sentidos da educação no século XXI e 
contribuir, efetivamente, para os desígnios do preceituado no Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória
5. 

Assim, o AEPL tem diversos projetos, tanto a nível nacional como internacional, que 
contribuem para o cumprimento do currículo, no seu sentido lato, onde se integra a 
formação dos alunos ao nível do aprender a ser, aprender a saber, aprender a fazer e 
aprender a viver em conjunto. 

No âmbito dos projetos nacionais destacam-se: 

 Desporto Escolar 

 Eco-escolas 

 Programa de Ação Para a Promoção da Educação para a Saúde (PAPES) 

 Todos juntos podemos ler 

 Clube da Floresta – Os Milhafrões (ESPL) 

 Clube Art’Oca (ESPL) 

 Clube da Floresta – Pinheiro Vivo (EB do Ave) 

 Grupo de Cavaquinhos (EB do Ave) 

 

A nível internacional assumem relevo os projetos realizados no âmbito do Programa 
Erasmus + e do eTwinning6. 

A Biblioteca, enquanto espaço por excelência para a disseminação da cultura e 
informação, sendo “o principal meio de dar a todos livre acesso ao tesouro do 
pensamento e das ideias humanas e à criação da imaginação do homem”7, aglutina 
várias ofertas da escola e promove a leitura, a literacia para os Media, a 
comemoração de efemérides, concursos que permitem o desenvolvimento de várias 
competências dos alunos, entre muitas outras. 

Para dar eco das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, das atividades realizadas 
na escola e das muitas parcerias (figura 6), temos editado ao longo dos anos o Jornal 
“Preto no Branco”. 
 

 

                                                             
5
 Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, 2017, pág. 13 – Disponível em 

http://bit.ly/PerfilAlunoXXI  
6
 https://erasmusmais.pt/ e www.etwinning.net  

7
 In Manifesto da Unesco sobre Bibliotecas Públicas  

http://bit.ly/PerfilAlunoXXI
https://erasmusmais.pt/
http://www.etwinning.net/
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Figura 6 - Parcerias do AEPL 
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Uma escola enquanto polo dinamizador da comunidade quer-se consciente das 

metas aonde deverá chegar e cuidadosa na decisão sobre o caminho a percorrer. 

Para cumprir em pleno a missão que dela se espera, não pode deixar de promover 

mecanismos de autorregulação e de constante monitorização dos seus 

procedimentos. É nessa perspetiva que se encara a avaliação interna e externa da 

escola. Estes processos avaliativos disponibilizam-lhe um manancial de informação e 

diretrizes essenciais para o desencadear da sua ação educativa.  

Foi com base na análise da documentação resultante de tais atos avaliativos que se 

elencaram os pontos fortes, as fragilidades, os constrangimentos, as áreas de 

intervenção prioritárias e as janelas de oportunidades que poderão proporcionar 

evolução, desenvolvimento e melhoria da ação deste Agrupamento. Tais pontos de 

referência foram já estruturados em documentação entretanto produzida pelo 

Agrupamento, nomeadamente os seus Planos de Ação Estratégica e de Melhoria 

elaborados em 2016, os quais se constituíram na principal fonte da análise SWOT8 

que seguidamente se apresenta. 

  

                                                             
8
 Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças)  

CAPÍTULO III – DE ONDE PARTIMOS 
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III.1  |  PONTOS FORTES / POTENCIALIDADES 

1. Escola atenta aos problemas dos alunos. 
2. As taxas de sucesso em termos de transição e aprovação dos alunos e os 

resultados nas provas nacionais em algumas áreas disciplinares. 
3. O ambiente de tranquilidade nas escolas do Agrupamento que favorece o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico de qualidade. 
4. O desenvolvimento de projetos locais, nacionais e internacionais, com 

impacto na articulação e alargamento de saberes, no desenvolvimento 
pessoal e social dos alunos e na transição para a vida pós-escolar. 

5. O trabalho colaborativo entre os docentes no planeamento da ação 
educativa, na organização e desenvolvimento curricular e na 
sequencialidade entre ciclos e níveis de educação e ensino. 

6. A concretização de atividades artísticas, experimentais, culturais, 
transversais a todo o Agrupamento, potenciadoras do espírito estético, 
crítico e científico. 

7. A ação das bibliotecas escolares, em articulação com os departamentos 
curriculares e os equipamentos culturais e de preservação do ambiente 
histórico e ambiental do município, com impacto no desenvolvimento de 
competências académicas e socioculturais das crianças e alunos. 

8. Diversidade da oferta formativa ajustada ao perfil do aluno do século XXI 
através da abertura de turmas CLIL no ensino básico. 

9. A experiência e competência profissional da maioria dos docentes. 
10. A satisfação da maioria dos alunos e pais/encarregados de educação em 

relação ao Agrupamento. 
11. A abertura ao diálogo por parte das estruturas de gestão e coordenação. 
12. Resposta adequada ao perfil de funcionalidade apresentado pelos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais. 
13. Existência de Quadros de Valor e Excelência, como referência para os outros 

alunos. 
14. Aposta anual na formação contínua dos docentes, tanto a nível da escola, 

como nacional e europeu. 
15. Promoção da atitude inclusiva na cultura escolar e na sociedade civil. 
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III.2  |  PONTOS FRACOS /  ÁREAS DE MELHORIA 

1. A persistência de alunos que não completam o seu ciclo de estudos sem 
retenção. 

2. Os resultados fracos nos exames nacionais em algumas áreas 
curriculares/disciplinas dos diferentes ciclos. 

3. Persistência de situações de indisciplina na sala de aula. 
4. Elevado número de alunos em algumas turmas. 
5. Dificuldade de autorregulação dos alunos e de motivação no 

desenvolvimento de atividades em contexto de sala de aula. 
6. Pouco envolvimento em iniciativas de índole social e cívica. 
7. A avaliação das medidas de promoção do sucesso escolar implementadas 

para identificar a eficácia do seu impacto na melhoria das aprendizagens e 
dos resultados dos alunos, na reorientação de percursos educativos e na 
reformulação de metodologias e estratégias pedagógicas e didáticas. 

8. A consolidação do processo de autoavaliação com o alargamento das 
dimensões de análise e definição de prioridades de modo a permitir 
elaborar planos de melhoria com impacto na prestação do serviço docente. 

9. A escassez de tempos comuns nos horários dos docentes para 
desenvolvimento de trabalho conjunto. 

10. Ausência de espaços adequados ao desenvolvimento de tarefas/trabalhos 
por parte dos docentes (salas, gabinetes). 

11. A necessidade de renovação de metodologias de trabalho na sala de aula. 
12. Insuficiente partilha da prática letiva entre pares através da intervisão 

pedagógica colaborativa. 
13. A desadequação dos laboratórios de ciências para a prática experimental. 
14. Insuficiente aposta na orientação e reorientação vocacional dos alunos. 
15. Insuficiente auscultação dos alunos ou seus representantes, envolvendo-os 

e corresponsabilizando-os na identificação de problemas e soluções eficazes 
com impacto na motivação e no incentivo à melhoria do seu desempenho. 
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III.3  |  OPORTUNIDADES A CONSIDERAR 

1. Consolidação da articulação horizontal e vertical. 
2. O Plano de Ação Estratégica do Agrupamento. 
3. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Europeu como meio de consolidar 

a formação de pessoal docente e não docente e o envolvimento dos alunos 
em projetos internacionais. 

4. O compromisso de formação entre pares dinamizada pelos professores 
envolvidos em atividades de formação no estrangeiro. 

5. O excelente acolhimento por parte dos encarregados de educação da 
existência de turmas CLIL. 

6. A sala de aula do futuro numa das escolas do Agrupamento. 
7. A partilha de experiências pedagógicas e de recursos educativos. 
8. Os protocolos e parcerias estabelecidos e a estabelecer com outras 

entidades. 
9. As funções desempenhadas pelo Diretor de Turma/Professor/Educador 

Titular de Turma junto dos alunos. 
10. A diversificação das estratégias de apoio educativo. 
11. Reforço de projetos de voluntariado destinados, preferencialmente, a 

alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 
 

III.4  |  CONSTRANGIMENTOS A CONSIDERAR 

1. As carências económicas e sociais de um número significativo de famílias. 
2. A lentidão de acesso à Internet nas escolas do Agrupamento. 
3. O desgaste físico e psicológico provocado pela exigência do cumprimento de 

excessiva burocracia. 
4. O envelhecimento da população docente e não docente. 
5. A escassez de recursos financeiros. 
6. Dificuldade de harmonização de dispositivos legais e gestão de recursos 

humanos. 
7. Definição centralizadora e/ou tardia das ofertas educativas no plano da 

formação profissional. 
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IV.1  |  ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTE RVENÇÃO 

Definido o ponto de partida, importa estabelecer pontos de referência, traves 
mestras da ação que deem consistência à ação deste Agrupamento. Assim, 
definiram-se as dimensões ou áreas prioritárias mobilizadoras da ação dos múltiplos 
intervenientes e profissionais, que darão corpo à implementação deste Projeto. 

A prioridade é dada naturalmente ao sucesso académico e educativo, mas isso não 
pode subalternizar a formação plena da pessoa, em todas as dimensões que uma 
visão humanista e hodierna impõe. Uma ação educativa que esteja em sintonia e 
atenta aos sinais dos tempos, que valorize as boas práticas e procure as respostas 
mais ajustadas ao perfil dos nossos alunos. 

 

I. Sucesso académico e educativo 
II. Processos para melhor aprender e ensinar 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 
IV. Organização e gestão 

 

 

 
  

 

CAPÍTULO IV – ONDE QUEREMOS CHEGAR 
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IV.2  |  ÁREA I  –  SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 

 

 

 

 

 METAS 

M I.1 
Reduzir no Ensino Básico, a um máximo de 0,50 a diferença entre as 
classificações internas de frequência e as obtidas nos exames nacionais. 

M I.2 
Reduzir no Ensino Secundário, a um diferencial máximo de 3 valores, as 
classificações internas de frequência e as obtidas nos exames nacionais. 

M I.3 
Manter as taxas de transição e de aprovação, no ensino básico e melhorar 
em 10% a qualidade do sucesso (níveis 4 e 5). 

M I.4 
Melhorar em 5% as taxas de transição e de aprovação no ensino 
secundário. 

M I.5 
Manter e/ou alcançar a taxa de 0% de abandono escolar nos três ciclos do 
Ensino Básico e Ensino Secundário regular. 

M I.6 Reduzir para 5% o abandono escolar no Ensino Secundário Profissional. 

M I.7 

Inserir 50% de alunos do ensino profissional, que não ingressaram no 
ensino superior, no mercado de trabalho nos primeiros 12 meses após a 
sua conclusão. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OB I.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 

OB I.2 Melhorar os níveis de assiduidade dos alunos. 

OB I.3 Reduzir a taxa de abandono escolar. 

OB I.4 
Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 

OB I.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

OB I.6 Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e sustentado. 

OB I.7 Promover a empregabilidade dos alunos dos Cursos Profissionais. 

 

 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

OE I.1 

Promoção de metodologias de ensino e de aprendizagem ativas com 
recurso a: 

- plataformas online e dispositivos móveis; 
- situações relacionadas com a resolução de problemas; 
- trabalho de projeto. 

OE I.2 

Reorganização dos apoios educativos de forma a torná-los mais eficientes 
na superação das dificuldades dos alunos, através de: 

- estabelecimento de tutorias professor/aluno e aluno/aluno; 
- atividades de projeto; 
- recurso a estratégias diferenciadas (trabalho autónomo, estudo 

acompanhado, aula invertida, ...); 
- realização de sessões sobre técnicas e métodos de estudo; 
- aulas de apoio nas disciplinas em que os alunos manifestam 

maiores dificuldades e em que as estratégias anteriores tenham 
sido ineficazes. 

OE I.3 

Promoção de atividades que articulem os conteúdos lecionados com o 
meio envolvente através da: 

- flexibilização curricular; 
- articulação curricular. 

OE I.4 
Constituição de grupos com base no critério da homogeneidade, de forma 
a potenciar o trabalho de diferenciação pedagógica. 

OE I.5 
Distribuição eficiente do serviço docente com vista à melhoria da 
aprendizagem, acautelada a devida articulação pedagógica. 

OE I.6 Corresponsabilização das famílias na promoção do sucesso educativo. 
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 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

OE I.7 

Realização de sessões sobre motivação para o estudo destinadas a 
desenvolver práticas de autonomia e responsabilização dos alunos pela 
sua aprendizagem. 

OE I.8 
Promoção de hábitos de autorregulação do processo de aprendizagem 
junto dos alunos.  

OE I.9 
Atribuição de certificados e/ou prémios aos alunos que se distinguem 
tanto pelos resultados académicos como pela intervenção na escola. 

OE I.10 

Consolidação/diversificação da oferta formativa através de: 
- constituição / acompanhamento de turmas CLIL; 
- constituição de turmas do ensino regular que atendam, o mais 

possível, às escolhas dos alunos; 
- oferta de cursos profissionais com boa aceitação no mercado de 

trabalho.  

OE I.11 
Promoção de ações de sensibilização sobre o tecido empresarial 
concelhio, contribuindo para a estruturação do perfil formativo do aluno. 

OE I.12 

Articulação com diferentes entidades no sentido de encontrar e criar 
respostas adequadas para todas as crianças e jovens em situações de 
risco. 

OE I.13 
Promoção de ações de orientação vocacional com vista à construção de 
projetos de vida. 

 

 INDICADORES 

In I.1 Percentagem de alunos que transitaram/aprovaram de ano. 

In I.2 
Percentagem de alunos que obtiveram resultados positivos a todas as 
disciplinas. 

In I.3 
Percentagem de alunos com níveis médios iguais ou superiores a 4 e 
classificações iguais ou superiores a 14, arredondadas às unidades. 

In I.4 Percentagem de alunos que usufruíram de apoio e obtiveram sucesso. 

In I.5 
Diferença dos níveis e classificações médios nas provas nacionais, em 
relação ao valor médio nacional. 

In I.6 Percentagem de alunos que abandonaram a escola precocemente. 

In I.7 
Percentagem de alunos inseridos no mercado de trabalho na sua ou em 
outras áreas de formação. 
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 MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

MV I.1 
Pautas finais de ano. 

MV I.2 
Grelhas de monitorização dos apoios educativos. 

MV I.3 
Pautas de provas nacionais. 

MV I.4 
Plataforma MISI. 

MV I.5 
Resultados da avaliação interna. 

MV I.6 
Resultados da avaliação externa. 
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IV.3  |  ÁREA II  –  PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 

 

 

 

 

 METAS 

M II.1 

Envolver 60% dos professores na utilização de metodologias diferenciadas 
de ensino com recurso a plataformas / ferramentas online de trabalho 
colaborativo. 

M II.2 

Incrementar anualmente, em 10%, o número de docentes do 
Agrupamento, em regime de voluntariado, em projetos de observação das 
práticas letivas. 

M II.3 
Desenvolver para todas as turmas dos anos iniciais de ciclo workshops 
sobre métodos e técnicas de estudo. 

M II.4 
Envolver 30% dos alunos das turmas de final de ciclo em atividades de 
apresentação pública. 

M II.5 
Envolver, mensalmente, 50% dos alunos numa atividade voluntária na 
biblioteca escolar. 

M II.6 
Envolver, por ano letivo, 5% dos pais e encarregados de educação em 
ações de educação parental. 

M II.7 
Envolver 10% dos pais e encarregados de educação em atividades da 
escola. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OB II.1 Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 

OB II.2 
Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 

OB II.3 
Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 
educandos. 

OB II.4 
Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 

OB II.5 
Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 

OB II.6 
Responsabilizar os alunos envolvidos em projetos internacionais para o 
desenvolvimento de competências em línguas estrangeiras. 

OB II.7 
Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de ensino entre 
professores. 

OB II.8 

Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas 
práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

OB II.10 
Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

OE II.1 
Promoção de uma Biblioteca Escolar envolvida na aprendizagem e na 
abertura de horizontes. 

OE II.2 

Realização de sessões sobre motivação para o estudo visando desenvolver 
práticas de autonomia e responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 

OE II.3 Promoção de uma cultura de reflexão, nos diferentes ciclos de ensino. 

OE II.4 
Participação dos alunos em projetos nacionais e internacionais 
(Parlamento Jovem, Orçamento participativo, Erasmus +, eTwinning, …) 

OE II.5 
Criação de dinâmicas que conduzam ao envolvimento dos pais em 
atividades da escola para além das reuniões com o diretor de turma. 

OE II.6 
Divulgação, em vários espaços/suportes, dos trabalhos dos alunos. 
Organização e participação em concursos de reconhecido valor educativo. 

OE II.7 

Criação, adaptação e implementação de cenários inovadores de ensino e 
de aprendizagem (plataformas online, atividades experimentais, 
gamificação, CLIL, TurmaMais) 
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 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

OE II.8 
Participação em ações de formação, nacionais e no estrangeiro que 
contribuam para aperfeiçoar metodologias de trabalho na sala de aula. 

OE II.9 
Promoção de mecanismos de intervisão pedagógica através da afetação 
de horário para esse efeito. 

OE II.10 
Utilização da observação de pares na disseminação de estratégias 
inovadoras. 

OE II.11 
Envolvimento do Serviço de Psicologia e Orientação na Educação parental, 
visando o exercício de uma parentalidade positiva. 

 

 INDICADORES 

In II.1 Percentagem de utilizadores da biblioteca escolar. 

In II.2 Percentagem de alunos envolvidos em projetos nacionais e internacionais. 

In II.3 
Percentagem de encarregados de educação com participação na escola 
(atividades, palestras, …). 

In II.4 Número de alunos a participar em concursos e outras iniciativas. 

In II.5 Número de projetos nacionais e internacionais em desenvolvimento. 

In II.6 
Percentagem de professores envolvidos no processo de supervisão 
colaborativa. 

In II.7 
Número de comunicações e/ou posters apresentados em Congressos e 
Seminários para disseminação de boas práticas. 

 

 MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

MV II.1 Mapa de frequência da Biblioteca Escolar. 

MV II.2 Atas dos conselhos de turma. 

MV II.3 Atas das reuniões dos grupos disciplinares / departamentos. 

MV II.4 Horários dos professores. 

MV II.5 Relatório relativo ao processo de supervisão colaborativa. 

MV II.6 
Certificados de participação em concursos, ações de formação, 
Seminários, e outros. 
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IV.4  |  ÁREA III  –  DIMENSÃO CULTURAL ,  SOCIAL E DE CIDADANIA 

 

 

 

 

 METAS 

M III.1 Envolver 10% dos alunos, a partir do 3º ciclo, em ações de voluntariado. 

M III.2 Dinamizar três assembleias de delegados de turma por ano letivo. 

M III.3 

Participar, cada turma, em um projeto nacional e/ou internacional de 
cariz cultural, social, ambiental e de cidadania (artístico, literário, teatro, 
ambiental, saúde, segurança, …). 

M III.4 

Dinamizar duas sessões anuais para pais / encarregados de educação 
sobre temas da atualidade (gestão de conflitos, segurança na Internet, 
sustentabilidade ambiental, …). 

M III.5 
Apresentar uma proposta por ano de escolaridade para o Orçamento 
Participativo das Escolas. 

M III.6 
Incrementar anualmente em 5% o número de alunos a participar em 
atividades desportivas. 

M III.7 
Diminuir as participações disciplinares para um valor inferior a 3% do total 
de aulas lecionadas. 

M III.8 
Comprometer a Associação de Estudantes com a realização de uma 
atividade anual de intervenção cívica e/ou solidária. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OB III.1 
Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 

OB III.3 
Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

OB III.4 
Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável. 

OB III.7 
Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

 

 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

OE III.1 
Promoção do espírito associativo dos alunos, revitalizando e alargando a 
área de atuação da associação de estudantes.  

OE III.2 Promoção da assembleia de delegados de turma. 

OE III.3 
Dinamização de atividades curriculares e/ou extracurriculares que 
favoreçam a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

OE III.4 
Organização de palestras, encontros, reuniões de sensibilização para 
questões de cidadania e de desenvolvimento sustentável. 

OE III.5 
Participação em projetos e iniciativas ligadas ao exercício da cidadania e 
do empreendedorismo. 

OE III.6 
Promoção de projetos de intercâmbio com escolas/alunos de outras 
culturas/comunidades, nomeadamente Erasmus + e eTwinning. 

OE III.7 
Articulação com diferentes instituições do concelho para a promoção de 
atividades de voluntariado. 

OE III.8 
Organização de atividades que envolvam a participação de toda a 
comunidade educativa. 

OE III.9 Promoção de projetos de educação para a saúde. 

OE III.10 
Dinamização / implementação de projetos de educação para a 
sustentabilidade (ambiental, consumo, …) 

OE III.11 
Promoção da prática desportiva, nomeadamente, através do desporto 
escolar. 

OE III.12 
Organização de sessões para prevenção de comportamentos de risco 
(segurança rodoviária, CiberSegurança, bullying, violência, …). 
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 INDICADORES 

In III.1 Número de sessões anuais para encarregados de educação. 

In III.2 Número de projetos anuais, nacionais e/ou internacionais. 

In III.3 Número de propostas para o Orçamento Participativo. 

In III.4 Número de assembleias de delegados de turma. 

In III.5 Número de atividades de voluntariado desenvolvidas. 

In III.6 Número de participações disciplinares. 

In III.7 Redução do número de casos identificados de bullying e ciberbullying. 

 

 

 MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

MV III.1 Plano anual de atividades. 

MV III.2 Plano de turma. 

MV III.3 Atas dos conselhos de turma. 

MV III.4 Participações disciplinares. 

MV III.5 Relatórios de clubes e projetos. 

MV III.6 Certificados/declarações de participação em ações de voluntariado. 
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IV.5  |  ÁREA IV  –  ORGANIZAÇÃO E GESTÃO  

 

 

 

 

 METAS 

M IV.1 
Diversificar a oferta educativa, apostando no alargamento da oferta CLIL e 
das áreas de formação dos cursos profissionais. 

M IV.2 

Utilizar um email institucional por pessoal docente e não docente da 
escola para circulação da informação e gestão de questões 
organizacionais e pedagógicas. 

M IV.3 
Dinamizar a utilização de uma plataforma online para comunicar com os 
alunos. 

M IV.4 Dinamizar a webPage da escola com informação atualizada. 

M IV.5 

Realizar atividades no Agrupamento (comemoração de datas 
significativas, eventos culturais, recreativos, desportivos, etc.) que 
aumentem a participação da comunidade educativa. 

M IV.6 
Promover uma gestão eficiente da ação educativa, envolvendo todos os 
atores na mesma. 

M IV.7 
Consolidar práticas de autoavaliação dos serviços educativos prestados 
pelo Agrupamento. 

M IV.8 
Garantir a todo o pessoal docente e não docente o acesso a formação 
adequada às necessidades do Agrupamento. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OB IV.1 
Apostar numa oferta educativa diferenciadora no concelho e que esteja 
atenta às necessidades educativas e formativas da população residente. 

OB IV.2 
Consolidar uma cultura de liderança mobilizadora dos recursos e das 
estratégias necessárias à concretização do Projeto Educativo. 

OB IV.3 

Reforçar o papel dos departamentos, enquanto estruturas de 
coordenação pedagógica, assente no trabalho desenvolvido pelos grupos 
de recrutamento que os integram. 

OB IV.4 Promover e apoiar a atualização científica e pedagógica dos professores. 

OB IV.5 Promover e apoiar a atualização dos funcionários dos diferentes setores. 

OB IV.6 Promover a requalificação dos equipamentos e dos espaços escolares. 

OB IV.7 Melhorar e diversificar as estratégias de comunicação interna e externa. 

OB IV.8 Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias. 

 

 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

OE IV.1 

Desenvolvimento de uma cultura colaborativa e de comprometimento 
com a missão do Agrupamento, de tolerância e de respeito pela diferença, 
que permita que todos os agentes se sintam envolvidos e 
corresponsabilizados. 

OE IV.2 

Promoção dos princípios de equidade e de justiça na gestão dos recursos 
humanos, nomeadamente na distribuição de serviço docente e não 
docente. 

OE IV.3 

Prever, nos horários, tempos de trabalho comuns que permitam fazer a 
coordenação pedagógica necessária à concretização das mudanças 
metodológicas na sala de aula. 

OE IV.4 
Promoção de uma prática reflexiva e de partilha sistemática, com vista à 
análise das práticas educativas e pedagógicas. 

OE IV.5 
Criação de um plano de formação do Agrupamento que contemple as 
necessidades formativas dos docentes. 

OE IV.6 

Mobilização de entidades locais/comunidade local, no sentido de 
colaborar na requalificação dos equipamentos e dos espaços do 
Agrupamento. 

OE IV.7 
Criação de condições que possibilitem o reforço e diversificação da oferta 
formativa. 

OE IV.8 Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação integrada que 
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 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

projete a identidade do Agrupamento. 

OE IV.9 
Estabelecimento de novas parcerias e reforço das já existentes com 
empresas e outras instituições. 

OE IV.10 
Desenvolvimento do referencial de avaliação institucional do 
Agrupamento. 

 

 

 INDICADORES 

In IV.1 Número de parcerias locais, regionais, nacionais e internacionais. 

In IV.2 Número de acessos mensais às páginas eletrónicas do agrupamento. 

In IV.3 Número de alunos abrangidos pelas diversas ofertas educativas. 

In IV.4 
Percentagem de professores com horas comuns para a realização de 
trabalho colaborativo.  

In IV.5 
Número de ações formação destinadas a suprir necessidades de formação 
de pessoal docente e não docente. 

In IV.6 Espaços físicos objeto de requalificação. 

 

 

 MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

MV IV.1 Resultados da avaliação interna e externa do Agrupamento. 

MV IV.2 Relatório da execução do plano de atividades. 

MV IV.3 
Certificados / declarações da participação em formação por parte do 
pessoal docente e não docente. 

MV IV.4 Horários dos professores. 

MV IV.5 Artigos no jornal “Preto no Branco”. 

MV IV.6 Atualização da webPage do Agrupamento. 
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O projeto educativo será apresentado publicamente numa sessão promovida para o 
efeito para a qual serão convidadas todas as entidades que participaram com 
sugestões para a sua elaboração. 

 

A divulgação ocorrerá na webPage, nas bibliotecas, nos serviços administrativos e 
nas reprografias do Agrupamento. Será facultada uma cópia impressa a todos os que 
a solicitem. 

 

A monitorização do projeto educativo é competência das estruturas de coordenação 
pedagógica do Agrupamento que definirão a calendarização do processo. 

 

 

  

 

CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 
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A elaboração deste Projeto teve, ainda, por base a consulta das seguintes fontes:  

Projetos Educativos anteriores. 

Registo de propostas pertinentes apresentadas nas diversas reuniões 

setoriais.  

 

Todas as imagens utilizadas neste documento possuem Licença CC0. 
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