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Preâmbulo
“Rumo à Vida”- (Des)envolvendo, em cada dia… é o título selecionado para o
Projeto Educativo do triénio 2017/2018-2019/2020 para o Agrupamento de Escolas
António Correia de Oliveira (AEACO). Este procura agregar os três eixos fundamentais
que julgamos cruciais para cumprir o propósito de promoção da aprendizagem de todos e
de cada um dos alunos, num processo dinâmico e constante: o envolvimento, a
preocupação com o desenvolvimento holístico e a ação/atenção contínua (em cada dia),
numa tentativa de dotar os nossos alunos de competências e saberes que lhes permitam
prosseguir, com segurança, o seu rumo à vida.
Por um lado, o envolvimento e corresponsabilização de toda a comunidade
educativa pela construção da aprendizagem, designadamente das estruturas de orientação
educativa e dos docentes em geral, dos pais e encarregados de educação e dos destinatários
fundamentais de toda a ação educativa, ou seja, dos alunos. Por outro lado, a tentativa de ir
desenvolvendo cada um dos alunos nas suas múltiplas dimensões e vertentes, de forma
holística, diferenciada e adequada. Por último, a importância de prestarmos uma atenção
contínua, em cada dia, a cada aluno para que o possamos recuperar, animar e motivar,
atempadamente, sem o deixarmos sucumbir pelo desânimo e desinteresse, ajudando-o, ao
invés, a prosseguir o rumo da aprendizagem com sucesso.
Por outras palavras, pretende-se congregar esforços, congregar sinergias para
podermos tornar o Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira numa
organização aprendente que, colaborativamente, encontre a chave para potenciar as
melhores respostas educativas para todos e cada um dos alunos e onde todos os
profissionais de educação se sintam realizados.
Este projeto procurará identificar os princípios, os valores e as diretrizes que
nortearão toda a ação educativa a desenvolver nas várias unidades educativas do
Agrupamento de Escolas, transformando-o, por conseguinte, num documento estruturante
e referencial orientador para toda a comunidade educativa.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1. Enquadramento Legal
O decreto – lei nº 137/2012, de 2 de julho, estabelece no ponto um do seu artigo 9º,
que o projeto educativo conjuntamente com o regulamento interno, os planos anual e
plurianual de atividades e o orçamento constituem instrumentos do exercício de autonomia
de todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Acrescenta, ainda, que
apesar de constituírem documentos diferenciados, obedecem a uma lógica de integração e
de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado.
No que concerne ao Projeto educativo, a alínea a) do ponto 1 do referido artigo
menciona que este documento consagra a orientação educativa do agrupamento de
escolas… para um horizonte de três anos e explicita os princípios, os valores, as metas e as
estratégias, segundo os quais o agrupamento de escolas se propõe cumprir a sua função
educativa.
Em conformidade com a alínea a) do ponto 2 do artigo 9º-A do supracitado
normativo, o Projeto Educativo constitui um documento objetivo, conciso e rigoroso, tendo
em vista a clarificação e comunicação da missão e das metas da escola no quadro da sua
autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim como da
sua apropriação individual e coletiva.
O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira para
o período de 2017 a 2020 pretende ser, como antes se referiu, o instrumento orientador de
toda a ação educativa, onde estejam consagrados os princípios da política educativa, bem
como as opções estratégicas globais a incrementar.
São estes os pressupostos que se encontram subjacentes à construção deste
documento e norteiam o trabalho desta equipa que aceitou o desafio de estruturar o Projeto
Educativo para o referido triénio.
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1.2. Metodologia
O Projeto Educativo inicia-se com um enquadramento contextual sociogeográfico
do Agrupamento de Escolas, para depois fazer uma breve caracterização do mesmo no que
concerne à rede escolar, aos recursos materiais e aos recursos humanos.
Delineadas a missão e a visão estratégica, selecionados os valores, conhecida a
nossa realidade educativa, explicitamos alguns objetivos estratégicos, metas e indicadores
que constituirão para todos os elementos desta comunidade escolar e para todos os
parceiros desafios a alcançar com um trabalho colaborativo, onde o contributo de cada um
será a chave do sucesso.
Depois de esboçado o projeto educativo, este será divulgado a toda a comunidade
escolar do Agrupamento de Escolas, designadamente aos vários Órgãos e estruturas
intermédias de gestão pedagógica, aos professores, aos assistentes operacionais e aos
parceiros institucionais que convivem de forma mais direta com as escolas, “convocandoos” para darem o seu contributo para a melhoria do documento, de forma a que se constitua
como referente consensual da política e da ação educativa a incrementar neste triénio.
Após a redação final do mesmo, segue-se a sua divulgação pública a toda a
comunidade educativa.

5

2. CONTEXTUALIZAÇAO DO
AGRUPAMENTO
2.1. Breve apresentação demográfica do concelho

O Concelho de Esposende antes constituído por 15 freguesias: Antas, Belinho, Mar,
Marinhas, Esposende, Fão, Apúlia, Gandra, Forjães, Vila-Chã, Curvos, Palmeira de Faro,
Gemeses, Fonte Boa e Rio Tinto passa, a partir de 2013, a redesenhar-se e a integrar 9
unidades administrativas, uma vez que, conforme se pode observar, houve algumas
agregações decorrentes do processo de reorganização administrativa do território das
freguesias, plasmado na Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro.
Ao nível da demografia, o concelho de Esposende, segundo os resultados do INE,
Censos 2011, conta com uma população residente total de 34254. Deste total, são 16278 os
homens e 17976 as mulheres residentes, 11087 famílias, 20953 alojamentos e 15089
edifícios.
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O gráfico acima apresentado ilustra a variação percentual do número de habitantes
no município de Esposende, sendo percetível que, de 2001 para 2011, o crescimento do
número de habitantes reduziu relativamente ao crescimento da década anterior. Em
conformidade com os referidos Censos, de 1991 para 2001, a população de Esposende
aumentou 3223 residentes e de 2001 para 2011 o aumento verificado foi de 930, ou seja,
constata-se uma redução de 2293 residentes.

( http://pt.wikipedia.org/wiki/Esposende#Hist.C3.B3ria )
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Observando o gráfico relativo à distribuição da população por faixas etárias,
percebe-se que a população dos 0-14 anos tem reduzido gradualmente desde 1981. A
população da faixa dos 15 aos 24 anos foi-se mantendo estável mas, em 2011 também
apresenta uma redução relativamente ao período anterior. Em contrapartida, a população
da faixa etária dos 25 aos 64 anos apresenta valores mais elevados e tem vindo a aumentar
desde 1981. A percentagem dos que têm 65 ou mais anos também tem crescido.
Os estabelecimentos de educação e ensino abrangidos pelo Agrupamento de
Escolas encontram-se localizados na área territorial das freguesias que a seguir se
discriminam.

Quadro - Divisões administrativas atuais e freguesias anteriores da abrangência geográfica do
Agrupamento de Escolas
Freguesias atuais
Freguesia

Apúlia
Fão

e

Anteriores freguesias

População

Área

(2011)

(km²)

7 301

16,29

Fonte Boa
1 944
e Rio Tinto

11,04

Gemeses

5,57 km²

Esposende,
Marinhas e 11 111
Gandra

População

Área

(2011)

(km²)

Apúlia

4 198

10,53

Fão

3 103

5,76

Fonte Boa

1 326

6,12

Rio Tinto

618

4,26

10,38

Palmeira
de Faro e 3 214
Curvos
1 078

Freguesia

17,31

Palmeira de
2 403
Faro

6,76

Curvos

811

4,29

Esposende

3 595

1,73

Gandra

1 323

5,15

(Marinhas)* 6 193*

10,43*

*Freguesia não pertencente ao Agrupamento António Correia de Oliveira
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De acordo com os Censos de 1991, a distribuição da população ativa empregada
por setor de atividades encontrava-se distribuída segundo o quadro seguinte:

Setores de Atividade Económica

Esposende

Primário

18,39%

Secundário

50,37%

Terciário

31,25%

Em conformidade com os Censos de 2011, no concelho de Esposende, o setor
primário ocupa 817 pessoas, o secundário 6414 e o terciário 7869, ou seja, o sector
terciário cresceu relativamente aos dados de 1991 e é o que ocupa mais população no
concelho.
O desenvolvimento industrial do concelho de Esposende é um fenómeno recente
coexistindo com uma agricultura maioritariamente tradicional, mas surgindo já algumas
empresas de cariz moderno viradas para a exploração agropecuária.
Segundo o PDM (Plano Diretor Municipal) o Produto Agrícola Bruto é
predominantemente de origem vegetal (63,8%) e animal (32,6%) sendo a contribuição
florestal muito reduzida (3,3%).
Saliente-se que a área agroflorestal representa 38,2% da área total do concelho. Por
sua vez a atividade turística está em franco desenvolvimento.
Estas novas unidades administrativas também, de certo modo, se repercutem na
vida dos nossos estabelecimentos, uma vez que há competências da responsabilidade das
Juntas de freguesia, particularmente ao nível dos Jardins de Infância e das escolas do 1º
CEB.
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2.2. Os nossos estabelecimentos de educação/ensino

EB António Correia de Oliveira

EB de Apúlia

EB Barral

EB de Criaz

EB de Curvos

JI Curvos

EB Esposende

EB do Facho

EB de Fão

EB de Fonte Boa

EB Gandra

JI St.º António - Barral

JI de Gemeses

EB Gemeses

EB de Rio Tinto
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Este agrupamento abrange todos os estabelecimentos públicos de educação préescolar e dos primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico da União de freguesias de
Apúlia e Fão, da União de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto; da União de Freguesias de
Palmeira e Curvos; da freguesia de Gemeses e, ainda, as áreas correspondentes às extintas
freguesias de Esposende e Gandra que agora integram a União de freguesias de Esposende,
Marinhas e Gandra.
Este Agrupamento é constituído pelos seguintes estabelecimentos: JI de Gemeses;
Escolas Básicas com 1º CEB de Esposende e de Gemeses; Escolas Básicas com Educação
Pré-Escolar e 1º CEB de Criaz, Facho, Fão, Fonte Boa, Rio Tinto, Gandra, Barral e Curvos;
Escola Básica com 1º, 2º e 3º CEB de Apúlia e a Escola Básica António Correia de Oliveira
com 2º e 3º Ciclos, que funciona como sede de Agrupamento.
Em todas estas freguesias há oferta pública da Educação pré-escolar, à exceção da
cidade de Esposende, em que os pais e encarregados de educação só contam com esta oferta
educativa da parte de instituições particulares.

2.3. Protocolos e Parcerias
Com vista à concretização da missão, enquadrada na visão estratégica que
pretendemos de modo a alcançarmos os objetivos e metas, o AEACO vem estabelecendo
protocolos e parcerias com várias instituições e organizações, nomeadamente: Centro de
Emprego e Formação Profissional; Associação Comercial e Industrial do Concelho de
Esposende (ACICE), Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB), Câmara
Municipal de Esposende; Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas (APACI)
/ Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI7);
Associação Amigos do Autismo (AMA); Centro de Recursos TIC- Viana do Castelo
(CRTIC); Juntas de Freguesia; Associações de Pais e Encarregados de Educação e
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). Desenvolve ainda uma articulação
próxima com outros organismos, enquadrados em atividades pontuais e específicas, tais
como: Equipa Intraconcelhia, GNR-Escola Segura, Proteção Civil, Bombeiros Voluntários,
Escola de música, Órgãos de Comunicação Social, Centro de Saúde, Rede de Bibliotecas
Escolares, Escola Profissional de Esposende, Centro de Formação CFAEB, e organismos
da CM Esposende (Piscinas 2000, Esposende Ambiente, Biblioteca Municipal, museu
Municipal e Museu Marítimo) …
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3. Lemâ, Missâo, Visâo e Vâlores
3.1. O nosso Lema
O lema principal para toda a nossa ação educativa é “Rumo à Vida” - Envolver
para Desenvolver. A opção por este lema consubstancia-se no facto de entendermos que,
se todos os membros da comunidade escolar se sentirem envolvidos, estarão motivados,
designadamente alunos, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação,
entidades e instituições parceiras, e todos se sentirão parte integrante da organização,
participando com mais interesse, motivação e sentimento de pertença, neste processo
dinâmico e contínuo.

3.2. A nossa Missão
A missão desta organização escolar será potenciar o desenvolvimento de cada um
dos nossos alunos de forma harmoniosa, promovendo a melhor capacitação possível das
suas competências académicas, sociais, desportivas, éticas e morais, proporcionando-lhes
um percurso académico motivador, proporcionando uma vivência plena do presente e uma
preparação para os desafios futuros.

3.3. A nossa Visão
Pretende-se

apostar

na

qualidade

do

serviço

educativo

prestado,

mobilizando/envolvendo todos os agentes da comunidade educativa para uma
corresponsabilização na construção do sucesso escolar de cada um dos nossos alunos que
passa, certamente, por uma cultura de exigência na assunção das responsabilidades e pela
aposta no aperfeiçoamento profissional, de forma a respondermos às exigências da
sociedade atual. Pretendemos incluir, neste envolvimento e corresponsabilização não só os
docentes e não docentes, mas também os pais e encarregados de educação que têm um
papel fundamental no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos.

A qualidade do serviço educativo consubstancia-se na promoção de um
Agrupamento de referência que:
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- Incentive o trabalho colaborativo;
- Valorize uma cultura de exigência, rigor e mérito;
-Promova a inclusão efetiva e diferenciada;
-Prepare os alunos para os desafios do futuro;
-Forme jovens conscientes dos seus direitos e deveres;
-Diversifique a oferta educativa, para cativar os diferentes públicos;
-Fomente a criatividade, a autonomia, o gosto pelo conhecimento, a disciplina;
-Promova a solidariedade e o espírito de cooperação;
-Preserve e melhore o espaço, as instalações e a qualidade do serviço educativo.
-Estabeleça valores e conhecimentos necessários ao completo desenvolvimento do
aluno, ao nível académico, pessoal e profissional;
- Promova uma cultura de exigência e rigor, aberta à inovação e a novos desafios;
- Favoreça um clima de segurança e bem-estar.

3.4. Valores
O Agrupamento centra a sua ação no processo de aprendizagem de valores
essenciais como responsabilidade, empenho, competência, respeito, tolerância; criatividade
e solidariedade, de forma a promover uma cultura de respeito pelos direitos de todos e cada
um, mas com a correspondente exigência pelo compromisso e respeito de todos pelos seus
deveres; uma cultura de rigor e exigência; uma cultura de empenhamento e de
corresponsabilização na oferta de um serviço educativo de qualidade.
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4. Pontos Fortes e Areâs â Melhorâr
Os pontos fortes e as áreas de melhoria identificados no Agrupamento de Escolas têm
por base, essencialmente, os aspetos elencados nos últimos relatórios elaborados quer pela
Inspeção Geral da Educação e Cultura da Área de Inspeção Territorial do Norte (IGEC)
quer pela Equipa de autoavaliação deste Agrupamento.

4.1. Pontos Fortes
Em conformidade com os resultados do Relatório da avaliação externada IGEC, o
trabalho desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira é
revelador de um investimento positivo em vários dos domínios da intervenção
organizacional e pedagógica. Também o relatório de Equipa de autoavaliação deste
Agrupamento identificou esses e outros aspetos que reconhecem evolução significativa da
ação educativa.

Deste modo, assinalam-se os seguintes:
- O Regulamento Interno está adaptado à realidade do agrupamento;
- A articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo;
- A inclusão, no Plano Anual de Atividades, de um conjunto coerente, diverso e viável de
atividades de complemento curricular, incorporando um conjunto de objetivos exequíveis;
- A elaboração participada dos diversos documentos orientadores;
- A direção fomenta, com a sua atuação, um ambiente de confiança e solidariedade;
- A direção concebe um enquadramento adequado à participação dos pais/encarregados de
educação e alunos do agrupamento;
- As estratégias de atuação são delineadas de acordo com os recursos disponíveis na escola
(humanos, materiais, financeiros);
- As atividades e projetos de índole cultural e artística e de âmbito desportivo;
- O conselho pedagógico mobiliza as estruturas de orientação educativa para a promoção
do sucesso escolar;
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- O papel do diretor de turma na viabilização efetiva da articulação;
- A existência de estímulo ao trabalho em equipa;
- Os meios de comunicação usados com a comunidade educativa;
- A atenção e a disponibilidade constantes, demonstradas pelos docentes e direção para
encontrar as melhores e possíveis soluções ao acompanhamento de todos os alunos;
- O nível de satisfação demonstrado pela maioria dos alunos e dos pais/encarregados de
educação;
- A boa relação entre os vários elementos da comunidade educativa;
- As ofertas educativas diversificadas;
- A análise/reflexão regular dos resultados escolares e das metodologias adotadas e o facto
de a escola estar sempre atenta à inclusão social e a uma efetiva equidade.
- O sucesso das aprendizagens e dos resultados dos alunos nos respetivos percursos
escolares;
- As boas práticas organizacionais generalizadas e eficazes;
- A qualidade e o nível da prestação do serviço educativo;
- O trabalho cooperativo realizado pelos docentes em sede de departamentos curriculares,
de conselhos de turma e de ano;
- A articulação como procedimentos destinados a assegurar a transição e a sequencialidade
entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo e a articulação vertical do currículo nas áreas de
português e matemática no ensino básico.

4.2. Áreas a Melhorar
Numa estratégia reflexiva e tendente à melhoria da AEACO identificam-se também
aspetos que podem ser melhorados. Esta identificação tem também por base o relatório da
avaliação externa da IGEC e da equipa de autoavaliação deste Agrupamento:
- A criação de procedimentos de monitorização dos percursos educativos dos alunos, após
a conclusão de estudos no Agrupamento, no sentido de avaliar o impacto das
aprendizagens e assegurar a (re)orientação estratégica da sua ação educativa;
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- A implementação de mecanismos sistemáticos de monitorização e supervisão da prática
letiva em sala de aula enquanto processo de partilha de saberes, generalização de boas
práticas e desenvolvimento profissional dos docentes;
- A generalização de atividades experimentais nos 2.º e 3.º ciclos, com reflexos no aumento
da motivação, curiosidade científica dos alunos e na qualidade da aprendizagem das
ciências;
- A definição das metas avaliáveis e calendarizadas que permitem a monitorização e
avaliação do projeto educativo de modo a assegurar a capacidade operativa e
transformacional deste documento estratégico que consagra a orientação educativa do
Agrupamento.
- O desenvolvimento consistente do processo de autoavaliação, de modo a promover a
implementação de planos de melhoria, com impactos no planeamento, na organização e
nas práticas profissionais.
- A promoção e incentivo ao pessoal não docente para frequentar ações de formação;
- A melhoria e atualização do parque informático e aquisição de equipamentos
tecnológicos;
- A implicação de todos os docentes para intervirem construtivamente na elaboração de
critérios e instrumentos para o bom funcionamento institucional e pedagógico;
- A realização de atividades entre ciclos que promovam a articulação;
- Aumentar a utilização da Biblioteca Escolar na resposta às necessidades do
Agrupamento, nomeadamente, ao apoio e desenvolvimento do currículo;
- A promoção de atividades que envolvam os encarregados de educação;
- O incentivo à participação responsável de todos na manutenção da higiene dos espaços
escolares, principalmente nos balneários;
- A consolidação da tendência de melhoria dos resultados com vista ao aumento do sucesso
escolar;
- A realização periódica de painéis temáticos com os diferentes agentes educativos.
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5. Orientâçoes, Objetivos Estrâtegicos
e Metâs e Implicâçoes Prâticâs do
Perfil dos Alunos â Sâídâ dâ
Escolâridâde Obrigâtoriâ
5.1. Orientações estratégicas
As recentes políticas educativas têm apresentado como prioridades uma forte aposta
na promoção do sucesso e no combate ao abandono escolares.
A estratégia deste Projeto Educativo do AEACO passa pelo cumprimento da sua
missão e atribuições no âmbito da administração e gestão escolares, na prossecução da
melhoria contínua e da inovação, não só no serviço educativo, mas também, nos processos
internos, alicerçados em sistemas de gestão intencionalmente reconhecidos e comprovados,
que assegurem o necessário rigor e excelência e cujas contribuições para a melhoria e
eficácia, eficiência e qualidade do serviço educativo sejam claros.
Todavia, interessa realçar que as orientações, objetivos estratégicos e metas deste
Projeto Educativo devem, por um lado, ter em consideração as medidas previstas no Plano
de Ação Estratégica 2016-2018 e, por outro, os Projetos Portugal 2020, designadamente
“Motivação e Ativação de Competências”; “Intervenção nos Fatores de Risco” e
“Educação pela Arte” concebidos pelos Agrupamentos de Escolas e Escola Henrique
Medina, em articulação com a autarquia de Esposende.
Estas orientações traduzem-se no seguimento dos seguintes objetivos estratégicos:

5.2. Objetivos estratégicos
- OE 1 – Melhorar os resultados escolares;
- OE 2 – Promover uma cultura de escola inclusiva, responsável e exigente;
- OE 3 – Fomentar uma cultura de cooperação e de trabalho em equipa, na vertente da ação
pedagógica;
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- OE 4 – Promover a dinamização/participação em projetos de relevo pedagógico e
educacional;
- OE 5 – Acentuar a participação dos encarregados de educação e da comunidade em geral
nas escolas.
- OE 6 – Melhorar as Instalações e Equipamentos.

5.2.1. Objetivos estratégicos, indicadores e metas
1-Objetivo estratégico
OE 1 - Melhorar os resultados escolares.

Indicadores: a qualidade do sucesso educativo; os resultados internos e externos
(resultados escolares, resultados das provas de aferição e das provas finais)

Metas

Instrumentos de registo

- Melhoria da taxa de sucesso escolar nos vários

- Pautas com os Resultados

ciclos do ensino básico:

escolares;

- Educação Pré-Escolar: Desenvolvimento de

- Taxas de sucesso e insucesso:

competências básicas que permitam abordar com

por

sucesso as etapas seguintes.

disciplinar);

área/

disciplina/área

- 1.º ciclo: Melhoria de taxas de sucesso: 2017 a - Taxas de aprovação.
2020-[98,5% a 98,9%];

- Pautas com os Resultados

- 2.º ciclo: Melhoria de taxas de sucesso: 2017 a obtidos nas provas de aferição e
2020- 98,4%; 98,6%; [98,2% a 98,6%]

nas provas finais;

- 3.º ciclo: Melhoria de taxas de sucesso: 2017 a

- Grelhas de análise estatística

2020-87,5%; 89,3%; [85,7% a 89,3%]

dos resultados escolares.

- Manutenção e melhoria progressiva na obtenção - Listas dos alunos por escola
de valores acima da média nacional nos resultados onde

se

matricularam

escolares dos alunos sujeitos a provas finais do (prosseguimento de estudos);
ensino básico - 2017a 2020 [0,5% a 2%].

- Dados relativos ao desempenho
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- Implementação e melhoria de procedimentos de escolar dos alunos fornecidos
monitorização dos percursos educativos dos alunos, pelas escolas recetoras.
após a conclusão de estudos neste Agrupamento de
Escolas.

2-Objetivo estratégico
OE 2 – Promover uma cultura de escola inclusiva, responsável e exigente;

Indicadores: Número de Registo de ocorrências; Número de participações
disciplinares; Número de ações de informação e/ou sensibilização sobre temas
problemáticos atuais relevantes; número de alunos, professores e elementos AAE
envolvidos nas ações de formação.
Instrumentos de registo

Metas
- Redução, progressiva, do número de registos de

- Registo mensal do número de

ocorrências disciplinares no valor de 2%, em cada

ocorrências disciplinares;

ano letivo.

-Monitorização da evolução dos
dados natureza disciplinar.
- Registo de participação de

- Melhoria da taxa de participação de docentes e docentes e não docentes em
de
formação
e/ou
não docentes em ações de formação e/ou ações
sensibilização [1% a 3%, em cada ano escolar] sensibilização sobre temáticas
sobre temáticas associadas ao controlo da associadas ao controlo da
disciplina/problemas comportamentais.

disciplina/problemas
comportamentais

3-Objetivo estratégico
OE 3. Fomentar uma cultura de cooperação e de trabalho em equipa, na vertente
da ação pedagógica.

Indicadores: Número de reuniões de articulação; número de docentes participantes na
ação de supervisão pedagógica/observação de aulas.
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Instrumentos de registo

Metas
- Realização de, pelo menos, duas reuniões de

- Atas das reuniões de articulação

articulação por ano letivo, entre docentes de todos

curricular;

os níveis de educação/Ensino.
- Envolvimento, no decurso do triénio, de 70% dos

- Grelha de análise da observação

docentes em exercício de funções, na prática de

de aulas.

supervisão pedagógica entre pares.

4- Objetivo estratégico
OE 4- Promover a dinamização/participação em projetos de relevo pedagógico e
educacional.

Indicadores: Número de turmas e alunos envolvidos em Concursos regionais e
nacionais, por ano letivo; resultados obtidos nos vários concursos e projetos de
relevo pedagógico e educacional.

Instrumentos de registo

Metas

- Melhoria, até 2020, de 6% do número de turmas - Relatórios dos projetos
que participam nos concursos regionais/nacionais implementados em cada ano
desenvolvidos no âmbito da Matemática (Canguru letivo.
matemático,

SuperTmatiK,

Olimpíadas

da

Mâtemáticâ,…);

- Grelhas de registo de

-Aplicação de testes intermédios e testes de participação em
competências aos alunos do 3º CEB;
concursos/projetos/ do
- Melhoria, até 2020, de 6% do número de turmas Educador/PTT/Diretor de
que implementam projetos no âmbito das Ciências, Turma.
das Artes ou de outras Áreas disciplinares;
- Até 2020, promover a participação de 5% de
alunos em atividades/concursos de promoção das
diversas literacias (leitura, media e informação).
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- Até 2020, envolver 10% das turmas dos

- Relatório anual de atividades

estabelecimentos de ensino com Biblioteca Escolar (base de dados da RBE).
em

projetos

de

potenciação

curricular

e

extracurricular.

5- Objetivo estratégico
OE 5- Acentuar a participação dos encarregados de educação e da comunidade
em geral nas escolas.

Indicadores: Número de Encarregados de Educação (EE) participantes em reuniões;
número de ações de formação dinamizadas por cada estabelecimento; número de
EE participantes em ações de formação e/ou sensibilização; número de atividades
promovidas pela Associação de Pais e EE; número de protocolos celebrados; número
de encarregados de educação participantes em iniciativas promovidas no âmbito do
PAA que prevejam o seu envolvimento (projetos de leitura em família, encontro com
escritores, feira do livro; Marcha da Montanha…)

Metas

Instrumentos de registo

- Participação dos pais e encarregados de educação - Registos das presenças de pais
no acompanhamento do percurso escolar dos seus /EE nas reuniões.
educandos- aumento de 5% até ao final do triénio.
- Estabelecimento de parcerias/protocolos com

- Plano Anual de Atividades.

diferentes entidades locais, com vista ao
enriquecimento e diversificação da oferta
educativa aos alunos dos diferentes níveis de
educação/ensino.
- Envolvimento das Associações de
Pais/Encarregados de Educação no

- Relatório trimestral de execução
das atividades do PAA;
- Relatório anual de atividades
(Base de Dados da RBE).

apoio/dinamização de atividades escolares

- Projetos decorrentes da

contempladas no âmbito do PAA.

celebração de
parcerias/protocolos
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- Dinamização de pelo menos 1 ação de formação
e/ou

e - Registo do número de ações
encarregados de educação de alunos promovida promovidas por cada
em

sensibilização

cada

um

dos

destinada

a

pais

estabelecimentos

educação/Ensino.

de estabelecimento.
- Registo de presenças dos pais e

- Melhoria, até 2020, de 6% da participação de pais EE nas ações de formação.
e encarregados de educação nas ações de formação
e/ou sensibilização promovidas pelas escolas.

6-Objetivo estratégico
OE 6 – Melhorar as Instalações e Equipamentos
Indicadores: Número de arranjos, intervenções e restauros no edifício escolar; Número
de aquisições, reparações e de acções de manutenção no equipamento informático;
Número de respostas favoráveis a propostas de aquisição de material de apoio à
atividade letiva; Número de respostas favoráveis a propostas de aquisição de materiais
pedagógicos e equipamentos solicitados pela Biblioteca Escolar.

Metas

Instrumentos de registo

- Estabelecimento de diligências tendentes à

-

Registos

de

pedidos

de

melhoria das condições físicas dos diversos

Coordenadores

estabelecimentos de educação/ensino do

estabelecimento, departamentos,

agrupamento, de acordo com necessidades que

grupos disciplinares e equipa da

surgirem.

BE.

de

- Número de intervenções
- Melhoria dos equipamentos e materiais

realizadas nos edifícios escolares,

pedagógicos nos diversos estabelecimentos de

na sequência dos pedidos.

educação/ensino.

- Listagem dos equipamentos e
materiais pedagógicos fornecidos
às

escolas

e

às

bibliotecas

escolares, em cada ano letivo.
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5.3. Implicâçoes Prâticâs do Perfil dos
Alunos â Sâídâ dâ Escolâridâde
Obrigâtoriâ
A assunção de princípios, valores e áreas de competências para o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória implica alterações de práticas e pedagógicas e
didáticas de forma a adequar a globalidade da ação educativa às finalidades do perfil
de competências dos alunos:
 Abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e
problemas presentes no quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio
sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e recursos
diversificados;
 Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e
formas de trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de
aula ou fora dela, atividades de observação, questionamento da realidade e
integração de saberes;
 Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem,
orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada de consciência de si,
dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou extraescolares;
 Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação
diversas e das tecnologias da informação e comunicação;
 Promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela,
atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista,
resolver problemas e tomar decisões com base em valores;
 Criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e
responsavelmente;
 Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre
iniciativa, incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na
comunidade.
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6. Avâliâçâo do Projeto Educâtivo
O desenvolvimento da aplicação do Projeto Educativo de Agrupamento deve ser
objeto de avaliação anual pela Equipa de Autoavaliação do Agrupamento com caráter
formativo, aferindo da adequação das propostas e respetiva realização, tendo por base os
objetivos e as metas estabelecidas, permitindo reorientar as estratégias e proceder aos
ajustes que se revelem necessários.
No final dos quatro anos de vigência do PE, realizar-se-á uma revisão obrigatória,
numa lógica que permita uma apreciação e balanço global do trabalho realizado e
verificação da conformidade com o plano inicialmente traçado, destacando as alterações
estratégicas a prosseguir, no sentido de aprofundar a melhoria desta organização escolar.
Este acompanhamento e avaliação final são da responsabilidade do Conselho Geral,
com base na análise dos relatórios anuais concebidos pela Equipa de Autoavaliação do
Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira.

Aprovado em Conselho Geral em 3 de outubro de 2017
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