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INTRODUÇÃO
O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches (AEFS) é uma unidade organizacional, dotada de
órgãos próprios de administração e gestão, constituída por cerca de mil e setecentos alunos, cento e
setenta e cinco docentes, cinco técnicas especializadas, sendo duas psicólogas, duas técnicas de Serviço
Social e uma técnica de intervenção local e cinquenta e cinco assistentes técnicos e operacionais (dados
relativos a 2017/2018). É formado por sete estabelecimentos de educação e ensino: a escola básica com
2.º e 3.º ciclos, Escola Básica Dr. Francisco Sanches, o Jardim de Infância das Fontes, e cinco Escolas
Básicas do 1.º ciclo, três das quais com educação pré-escolar, ou seja, a EB de São Victor, a EB da
Misericórdia, a EB/JI da Quinta da Veiga, a EB/JI Bairro da Alegria e a EB/JI das Enguardas. Todas as
escolas se situam na zona urbana de Braga, nas freguesias de S. Victor e de S. Vicente.
Em 2009, a comunidade escolar Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches foi definida como
Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), tendo esta decisão sido considerada a melhor
solução estratégica para que o Agrupamento se constituísse como uma resposta efetiva face ao
território social e economicamente vulnerável em que se circunscreve, tendo como núcleo prioritário as
crianças e os jovens desse território e as suas famílias, o acompanhamento dos processos de estudo e a
participação nas dinâmicas escolares.
Em 2012, o Agrupamento celebrou com o Ministério de Educação um Contrato de Autonomia que se
mantém em desenvolvimento. A assunção do Agrupamento integrar um Território Educativo de
Intervenção Prioritária e o Contrato de Autonomia constituem os pilares fundamentais na conceção
deste Projeto Educativo.
Esses pilares foram reforçados pela integração do agrupamento, no ano letivo 2017/2018, na Rede de
Escolas de Educação Intercultural (REEI), apostando numa abordagem intercultural do conhecimento e
da aprendizagem. É assim que este Projeto Educativo se enriquece mediante o acolhimento, a
integração e o sucesso educativo de todas as crianças e jovens, de todas as nacionalidades, bem como o
respeito pelas diferenças e o estabelecimento de relações positivas de interação e aproximação entre
alunos/as e outros membros da comunidade educativa de diferentes culturas.
O Agrupamento, como Escola Intercultural, no seu projeto educativo e em todos os documentos
organizadores e dele dependentes, assume o compromisso de adotar formas de trabalho e de criar um
clima organizacional de Escola, de acordo com a interculturalidade.
Os três pilares até agora enunciados, ou seja, ser um Território Educativo de Intervenção Prioritária, ter
um Contrato de Autonomia, ser uma Escola da Rede de Educação Intercultural foram reforçados com a
decisão de pertencer ao conjunto de Escolas-piloto que iniciou o Projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular promovendo deste modo a concretização de estratégias educativas centradas nos alunos,
promovendo o seu sucesso educativo e, por essa via, a igualdade de oportunidades para todos.
É este, então, um Projeto Educativo que prepara o futuro até dois mil e vinte e dois, baseando-se nas
experiências e nas aprendizagens do passado.
No presente Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) caracterizam-se o agrupamento de escolas e o
respetivo território educativo, «Quem Somos?», desenvolve-se o que se visa neste Projeto Educativo,
«O que Pretendemos?», explicita-se o processo de avaliação das aprendizagens e enunciam-se os
processos e modalidades de acompanhamento e autoavaliação do projeto.
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1. QUEM SOMOS?
1.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO E PATRIMONIAL
O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches é uma unidade organizacional que integra uma escola
com 2.º e 3.º ciclos, um estabelecimento com educação pré-escolar e cinco escolas com 1.º ciclo, das
quais três possuem também a educação pré-escolar, todas situadas no coração da cidade de Braga, nas
freguesias de S. Victor e de S. Vicente (figura 1).

Figura 01 - Os sete estabelecimentos de educação do Agrupamento em 2017/2018

Estas unidades educativas localizam-se na área de influência de duas freguesias com grande densidade
populacional, onde existem bairros sociais, uma zona comercial de grande dimensão, confinando a
nascente com a Universidade do Minho (UM), a norte com o Hospital Central de Braga, terminando, a
sul, com uma via de grande circulação automóvel. Integram-se, neste território de intervenção
educativa prioritária (TEIP) zonas muito antigas da cidade, caracterizadas por habitações de um ou dois
pisos, em mau estado de conservação, e bairros sociais onde a degradação patrimonial é uma realidade.
Encontram-se ainda zonas de construção recente, prédios com vários andares, rodeados de comércio
diversificado. Por ser uma zona urbana de grande centralidade e com crescente oferta urbanística, ter
uma população com diferentes estatutos sociais, culturais e económicos, acresce ainda uma forte
população migrante, proveniente de origens muito diversas, com especial incidência para o Brasil, cuja
língua materna não raramente é diferente do Português. Estas características ilustram uma elevada
diversidade entre os alunos que frequentam o agrupamento.
O Agrupamento foi constituído em 2001/2002, com três escolas, a Escola Básica Dr. Francisco Sanches e
as EB1 de S. Victor e de D. Pedro V, tendo sido esta última encerrada em 2011. Em 2007/2008 outras
escolas foram acrescentadas - com a fusão do Agrupamento das Fontes - o que implicou que a unidade
orgânica fosse frequentada, à época, por cerca de dois mil e quinhentos alunos. Desde então, as
inscrições nas escolas do agrupamento reduziram devido a múltiplos fatores, entre eles, a passagem, no
1.º ciclo, do regime de desdobramento para o regime normal, a flutuação da população residente,
concretamente, pelo regresso de parte da população imigrante (fenómeno cíclico e acentuado nos anos
da crise económica e da intervenção da troika em Portugal, 2011- 2015), pelo encerramento da escola
básica D. Pedro V, e, sobretudo, pela diminuição da natalidade.
Todas as escolas do 1.º ciclo do agrupamento têm sido alvo de significativas obras de requalificação e
ampliação: recreio coberto (São Victor); remodelação em curso na escola das Enguardas; ampliação do
refeitório, criação da biblioteca escolar e pavimentação do recreio, na Quinta da Veiga; renovação dos
espaços exteriores, no Bairro da Alegria, melhorias ao nível das salas de aula e das casas de banho, na
Misericórdia. Todas estas intervenções nos edifícios escolares, bem como o gradual apetrechamento
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com material informático e didático, têm um impacto muito positivo no desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem dos alunos. A comunidade educativa reconhece o investimento feito pelo
Município e juntas de freguesia nos jardins de infância e escolas básicas.
A Escola Básica Dr. Francisco Sanches foi também objeto de profunda intervenção, terminada em 2015,
possuindo atualmente instalações de grande qualidade. Da requalificação efetuada nasceu um novo
edifício escolar que está apetrechado com dois pavilhões gimnodesportivos, um estúdio de gravação de
rádio, duas salas insonorizadas para a educação musical, três laboratórios de Ciências Naturais, um
laboratório de Física, um laboratório de Química, um laboratório de Matemática, uma sala de Grupos e
quatro salas para o ensino das Artes. Mais recentemente, como resultado da participação do
agrupamento no Orçamento Participativo Escolar do Município de Braga, constitui-se uma Sala
Multifunções - equipamento destinado à plena inclusão de todos os alunos, permitindo o
desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem num ambiente multifuncional e de
competências relacionadas com a vida diária - e um Estúdio de Aprendizagem com um equipamento
propiciador de ambientes de aprendizagem inovadores, novas estratégias de ensino e de aprendizagem,
tendo em vista a promoção de competências tecnológicas fundamentais para o século XXI. A Biblioteca
Escolar possui todos os equipamentos exigidos a um centro de pesquisa e estudo modernos. O Auditório
Escolar, com capacidade para 126 lugares sentados, é o espaço por excelência para inúmeras palestras,
conferências e outras ações direcionadas à comunidade educativa, bem como para a apresentação à
comunidade educativa de trabalhos realizados pelos alunos. No renovado estúdio de gravação é
realizada uma emissão semanal de rádio, intitulada «Rádio Francisco Sanches», com a duração de cerca
de uma hora, onde participam ativamente alunos e docentes do agrupamento. Este programa remonta
aos anos oitenta, do século passado. Inicialmente, era transmitido na Rádio Renascença e, atualmente, é
transmitido na Rádio Antena Minho, aos sábados de manhã.

1.2. COMUNIDADE EDUCATIVA DO AEFS
1.2.1 DOCENTES, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E PESSOAL NÃO DOCENTE
Em 2017-2018, o agrupamento contou com cento e setenta e quatro docentes, cinco técnicas
especializadas que integraram o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), quarenta e três
assistentes operacionais, dez assistentes técnicos e dois vigilantes (ver quadro 01 a 03).
ESCOLAS/PESSOAL DOCENTE

QE

PQZP

CONTRATADOS

TOTAL

JI das Fontes

2

0

0

2

EB1/JI das Enguardas

8

2

1

11

EB1/JI Quinta da Veiga

13

0

2

15

EB1/JI Bairro da Alegria

8

1

0

9

EB1 da Misericórdia

3

1

1

5

EB1 S. Victor

7

0

0

7

EB Dr. Francisco Sanches

95

14

12

121

PROFESSORES DE APOIO (1.º CICLO)

3

1

0

4

TOTAL

139

19

16

174

Quadro 01 - Pessoal docente do Agrupamento (julho de 2018)
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Técnica de
Intervenção
Local

ESCOLAS / PESSOAL
DOCENTE OU TÉCNICO

Técnicas
GAAF

JI das Fontes
EB1/JI das Enguardas
EB1/JI Quinta da Veiga
EB1/JI Bairro da Alegria

2 Psicóloga

1 Psicóloga

2 TSS

EB1 da Misericórdia
EB1 S. Victor
EB Dr. Francisco Sanches

TOTAL

SEGURANÇA
ESPECÍFICA

ASSISTENTES
OPERACIONAIS

COORDENADOR
OPERACIONAL

ASSISTENTES
TÉCNICOS

ESCOLAS/PESSOAL NÃO DOCENTE

CHEFE DOS
SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO
ESCOLAR

Quadro 02 - Pessoal técnico especializado (junho 2018)

JI das Fontes

1

1

EB1/JI das Enguardas

4

4

EB1/JI Quinta da Veiga

6

6

4

5

EB1 da Misericórdia

2

2

EB1 S. Victor

3

3

EB1/JI Bairro da Alegria

EB2,3 Dr. Francisco Sanches

1

1

8

1

22

TOTAL

2

34
55

Quadro 03 - Pessoal não docente (julho 2018)

1.2.2. ALUNOS E FAMÍLIAS
1.2.2.1. ALUNOS QUE FREQUENTAM O AEFS
A figura 02 e o quadro 04 apresentam a distribuição dos alunos que frequentam o agrupamento pelos
vários ciclos de ensino ao longo dos últimos nove anos letivos. Como se poderá observar, cerca de
metade dos alunos frequenta a escola básica dos 2.º e 3.º ciclos. O ensino pré-escolar é aquele que
apresenta o número mais baixo.
É de notar que, embora o número total de alunos que frequentam o agrupamento tenha vindo a
diminuir ao longo dos anos, o ritmo desse decréscimo também diminuiu significativamente, dado que
nos últimos três anos letivos (de 2015 a 2018) o número de alunos do agrupamento se manteve mais
ou menos constante e próximo dos 1700 alunos. Um sinal positivo e indicador de uma inversão nesta
tendência, embora seja ainda ténue, é o aumento significativo do número de crianças que
frequentaram a educação pré-escolar no último ano letivo. Este facto revela também que as estratégias
de integração implementadas têm dado resultados na educação pré-escolar das crianças residentes no
contexto educativo do AEFS.
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Oferta
Formativa

EPE
1.º C
2.º C
3.º C
Total:

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

220
969
471
913

236
844
467
889

236
793
462
730

234
761
472
648

227
702
412
560

197
679
317
571

168
673
310
536

154
631
341
537

190
599
356
520

2573

2436

2221

2115

1901

1764

1687

1663

1665

Quadro 04 - Evolução do número de alunos do AEFS 2009/2018 (dados MISI)

Figura 02 - Evolução do número de alunos do AEFS 2009/2018 (dados MISI)

1.2.2.2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E CULTURAL
Uma parte significativa dos alunos é oriunda de famílias que vivem em bairros sociais, situando-se, do
ponto de vista socioeconómico, num estrato de baixos recursos económicos, baixa escolarização dos
pais/encarregados de educação e com fraco acesso a bens e serviços culturais.
Dentro da população estudantil do AEFS são identificáveis distintos grupos de alunos que requerem a
definição de particulares estratégias de inclusão e de aprendizagem:
• Um grupo de famílias nacionais de países que não pertencem à União Europeia;
• Um grupo de famílias nacionais de países pertencentes à União Europeia;
• Um grupo de famílias de etnia cigana, na maioria falantes de português.
Apesar do fenómeno poder ser observado em todos os grupos, a flutuação do número de alunos que
entram e saem da escola, no mesmo ano letivo, está mais associada ao primeiro grupo.
Como se poderá ver pela análise dos quadros 05-06 e pela figura 03, os alunos de nacionalidade não
portuguesa representam cerca de catorze por cento do total de alunos do agrupamento; a percentagem
de alunos de etnia cigana é de cerca de 4%.

7

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES
Ser uma Escola de Cidadania
Ser uma Escola de Qualidade___________________________________________________________________________________________

Nepal

Itália

Brasil

Venezuela

3

2

178

1

Costa
Marfim
3

Cabo
Verde
2

Ucrânia

Noruega

Paquistão

Filipinas

14

1

1

1

Rússia

Guiné
Bissau

Reino
Unido

India

Angola

Espanha

Bangladesh

São Tomé

China

1

1

3

1

12

3

2

3

2

Quadro 05 - Número de alunos não nacionais do AEFS e países de proveniência (MISI, setembro 2018)

Alunos de nacionalidade não
portuguesa
232

Alunos de nacionalidade
não portuguesa (%)
+/- 14%

Alunos de etnia
cigana
65

Alunos de etnia
cigana (%)
+/- 4%

Quadro 06 - Número total e percentagem de alunos não nacionais e de etnia cigana do AEFS (MISI, Set / 2018)

Figura 03 - Percentagem de alunos nacionais e não nacionais do AEFS (MISI, setembro 2018)

O contexto económico de grande parte das famílias dos alunos do agrupamento sempre foi frágil, tendo
sido agravado pelo período de crise económica dos últimos anos. Um dos indicadores que sustentam
esta afirmação refere-se à percentagem de alunos que beneficia do apoio da Ação Social Escolar (ASE).
Analisando a figura 04, pode-se observar o elevado número de alunos que beneficiam dos escalões A e
B sempre foi elevado e representa concretamente mais de metade dos alunos do agrupamento, desde
o ano letivo 2014/2015.
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Figura 04 - Evolução do número e percentagem de alunos que usufruem de ASE entre 2012 e 2018

Observando as profissões das mães e dos pais dos alunos do agrupamento (figuras 05 e 06) é possível
constatar que a maioria das profissões se identifica na área da indústria, do comércio e dos serviços não
diferenciados.

Figura 05 - Profissão das mães dos alunos do agrupamento (dados de 2017/2018)
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Figura 06 - Profissão dos pais dos alunos do agrupamento (dados de 2017/2018)

De acordo com os gráficos das figuras 07 e 08, poderemos concluir que a percentagem de mães e de
pais com formação básica é de cerca de setenta por cento; deste grupo, cerca de vinte por cento
frequentou e/ou concluiu o ensino secundário. A estes valores acrescem perto de vinte por cento das
mães e um pouco mais de dez por cento dos pais que referem ter formação superior. O número de
mães e pais sem habilitações é residual. Estes dados podem ajudar a explicar, em parte, a tendência das
baixas expetativas sobre o efeito da escola e do ensino na qualidade de vida das famílias. Na realidade,
observa-se que alunos provenientes de ambientes familiares distantes da valorização da cultura escolar
revelam muitas vezes, embora não o seja de forma determinante ou determinista, processos complexos
de integração escolar e/ou de sucesso educativo.

Figura 07 - Habilitações das mães dos alunos do agrupamento (dados de 2017/2018)
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Figura 08 - Habilitações dos pais dos alunos do agrupamento (dados de 2017/2018)

Outro indicador importante para caracterizar o agrupamento prende-se com o número de alunos com
Necessidades Educativas, abrangidos pelo revogado Decreto-Lei 3/2018, que existia no AEFS, grupo que
exige uma particular atenção no que diz respeito ao processo de inclusão. Estes discentes encontravamse distribuídos por todos os ciclos de escolaridade, e representavam cerca de cinco por cento dos
alunos do agrupamento (em 2017/2018).

Figura 09 - Evolução do número de alunos com Necessidades Educativas Especiais entre 2012 e 2018
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Outro indicador de grande relevância refere-se ao número de alunos que é acompanhado pelo
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), no âmbito da psicologia e do serviço social,
estendendo-se este último apoio às famílias dos alunos mais vulneráveis. No ano letivo 2017/2018
foram acompanhados pelo GAAF trezentos e trinta e quatro alunos, perfazendo 20% dos alunos do
agrupamento (Quadro 07).

Total alunos acompanhados pelo GAAF

% Alunos acompanhados pelo GAAF

334

+/- 20%

Quadro 07 - Alunos do agrupamento acompanhados pelo GAAF (2017/2018)

De um modo geral, os alunos encaminhados para o GAAF evidenciam, simultaneamente, várias
problemáticas que interferem significativamente no processo de ensino e de aprendizagem e no seu
bem-estar. Constata-se que as problemáticas mais frequentes são a tendência para o abandono e para o
absentismo escolar, a não-aceitação das regras referentes ao comportamento dentro e fora das salas de
aula, o défice de atenção e concentração, a desmotivação /desinvestimento escolar, a ausência ou
inadequado acompanhamento familiar, os medos /fobias / baixa autoestima / ansiedade / insegurança
e as dificuldades de aprendizagem que justificam a avaliação cognitiva (Quadro 08). É ainda de referir
que as dificuldades económicas são também um motivo para a intervenção dos técnicos do GAAF junto
das famílias e no acompanhamento dos alunos no espaço escolar.

Problemáticas
Abandono / Absentismo escolar

Número de Alunos
66

Problemas comportamentais / Défices de atenção e concentração
Desinteresse /Desinvestimento escolar/ Ausência de métodos de
estudo
Dificuldades de aprendizagem

64

Ausência / Inadequado acompanhamento familiar

51

Medos / Fobias / Baixa autoestima / Ansiedade / Insegurança

48

Avaliação cognitiva

47

Problemas familiares

26

Carências económicas

23

56
55

Quadro 08 - Problemáticas alvo de intervenção pelo GAAF (2017/2018)

1.3. PARCERIAS
O AEFS desenvolve parcerias fundamentais para o desenvolvimento do seu projeto educativo,
concretamente, na realização de processos de aprendizagem e no aprofundamento da relação com a
comunidade. Algumas parcerias mantêm-se ativas ao longo de todo o ano letivo, outras concretizam-se
de forma mais pontual na vida do agrupamento. Dos parceiros protocolados e com ações concretas nos
últimos anos letivos, contam-se:
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Parceiros do AEFS
ABC - Académico Basket Clube
Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos
Alliance Française
Tribunais
Associação Académica da Universidade do Minho
Escolas Profissionais
Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano
Externato Leonardo Da Vinci
Associação Civitas
Fundação Aga Khan Portugal
Associação Comercial de Braga
Hospital de Braga
Associação Cultural Sinos da Sé
Instituto das Comunidades Educativas
Associação Famílias
Instituto Confúcio
Associações de Pais e Encarregados de Educação
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Associação de Pais para a Educação de Crianças Instituto de Reinserção Social
Deficientes Auditivas (APECDA)
Instituto Português da Juventude
Associação Juvenil A Bogalha
Instituto Português do Sangue
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Juntas de Freguesia (S. Victor e S. Vicente)
Bombeiros Sapadores de Braga
Município de Braga
Caritas Arquidiocesana de Braga
Museu D. Diogo de Sousa
Casa do Professor
Oficinas de S. José
Centro Cultural Santo Adrião
Paróquia de S. Victor
Centro de Formação Sá de Miranda
PSP/Escola Segura
CERCI
Rede de Bibliotecas Escolares
Colégio D. Diogo de Sousa
Regimento de Cavalaria 6
Colégio D. Pedro V
Segurança Social
Colégio Paulo VI
Sporting Clube de Braga
Colégio Teresiano
Unidade de Cuidados na Comunidade, UCC
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Assucena Lopes Teixeira
Cruz Vermelha Portuguesa
Universidade do Minho
NEED For Dance
Universidade Católica
Equipas Locais de Intervenção Precoce
Quadro 09 - Lista de Parceiros do AEFS (2017/2018)

Figura 10 - Lista Parceiros do AEFS (2017/2018)
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1.4. PROJETOS E PRÉMIOS
O agrupamento desenvolve múltiplos projetos que expressam o seu dinamismo e dos quais resultam,
não raramente, a atribuição de prémios. Entre eles apresentam-se, a título ilustrativo, alguns relativos
ao ano letivo 2017/2018: projeto Uma Escola do Tamanho do Mundo integrado no Programa REEI,
Rede de Escolas de Educação Intercultural, da iniciativa conjunta do Alto Comissariado para as
Migrações, I.P. (ACM), do Ministério da Educação (DGE) e da Fundação Aga Khan Portugal; projetos
internacionais Erasmus + Emoti@ns e Nestt e Together Now for Tomorrow (TNT); Sala Multifunções e
Estúdio de Aprendizagem, resultado da participação do agrupamento no Orçamento Participativo
Escolar do Município de Braga; Projeto «Escolas Solidárias-Fundação EDP», tendo o AEFS obtido os
prémios «Revelação» (2015/2016), «Distinção» (2016/2017) e, por último, «SuperEscola» (2017/2018),
distinções que valem pelo que significam - o reconhecimento externo do AEFS enquanto agrupamento
solidário; Concurso «Escola Alerta!», promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., cuja
participação, ao longo dos anos, permitiu que o agrupamento granjeasse três prémios distritais e três
prémios nacionais, o último dos quais o 3.º lugar nacional na categoria 2, para alunos dos 3.º Ciclo do
Ensino Básico e Ensino Secundário; Projeto “Apps for Good” - programa educativo tecnológico que
procura desenvolver soluções tecnológicas entre alunos e professores - no qual o agrupamento foi um
dos vencedores da competição regional com a apresentação da app “Help2Learn”
(http://bit.ly/help2learn); o Selo “Escola SaudavelMente-Boas Práticas em Saúde Psicológica e Sucesso
Educativo”, atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, que distingue as boas práticas do GAAF
do agrupamento.

Figura 11 - Alguns projetos e prémios do AEFS (2017/2018)

A heterogeneidade dos processos educativos implementados no AEFS deu bons resultados, expressos
em situações de sucesso, como acontece de forma eloquente nos alunos que conseguem excelentes
resultados académicos - cerca de 5% do total de alunos do AEFS, em 2017/18 - e outros,
nomeadamente, nas áreas desportivas, literárias e das novas tecnologias (quadros 09 e 10).
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N.º alunos/ano letivo

Ano terminal de ciclo
2013/2014
10
24
9

4.º ano
6.º ano
9.º ano

2014/2015
24
17
22

2015/2016
30
24
14

2016/2017
34
31
17

2017/2018
38
33
15

Quadro 10 - Evolução do número de alunos no Quadro de Mérito Académico

Áreas em que se distinguiram

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Teatro e interpretação de canções

1

-

_

-

Concursos distritais / regionais (literários, …)

1

-

3

2

Artes: Postais de Natal (TUB)

-

-

-

2

Desporto Escolar (Distrital/Regional)

1

1

15

12

Tecnologia: Apps for Good (2017/2018)

-

-

-

3

Tecnologia: MILAGE APRENDER +

-

-

-

2

Tecnologia: Power Quiz

-

-

-

1

Competições regionais das Olimpíadas da
Matemática e a nível Europeu nas artes, tendo
sido agraciado com prémios nas duas áreas.

1

-

-

-

“China Bridge” (nível nacional)

-

1

-

-

Quadro 11 - Alunos que se distinguiram por mérito entre 2014/2015 e 2017/2018

1.5. RESULTADOS INTERNOS E EXTERNOS
1.5.1. RESULTADOS INTERNOS
Os resultados internos do AEFS melhoraram de forma consistente ao longo dos últimos anos letivos.
Desde 2015/2016 que a taxa de sucesso (alunos que transitam / alunos aprovados) é de 100% nos 1.º e
2.º ciclos. A mesma taxa de sucesso, 100%, verifica-se nas diferentes ofertas educativas ao longo dos
anos: PCA (3.º ciclo), PIEF (2.º e 3.º ciclos), CEF (3.º ciclo) e Cursos Vocacionais (3.º ciclo).
No 3.º ciclo o sucesso educativo tem evoluído muito positivamente. Em 2012/13 e 2014/15 a taxa de
sucesso foi de 91%; nos últimos três anos, entre 2015/16 e 2017/18, a mesma taxa atingiu os 98%.
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Figura 12 - Dados do Insucesso no 1.º ciclo no AEFS (2012/13 até 2017/18)

Figura 13 - Dados do Insucesso no 2.º ciclo e 2.º ciclo PIEF no AEFS (2012/13 até 2017/18)
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Figura 14 - Dados do Insucesso no 3.º ciclo no AEFS (2012/13 até 2017/18)

Figura 15 - Dados do Insucesso no 3.º ciclo PCA, 3.º ciclo PIEF e 3.º ciclo Vocacionais no AEFS (2012/13 até
2017/18)
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1.5.2. RESULTADOS EXTERNOS

Figura 16 - Resultados da Prova 91/Português no AEFS (2012/13 até 2017/18)

Figura 17 - Resultados da Prova 92/Matemática no AEFS (2012/13 até 2017/18)
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Figura 18 - Total de níveis positivos e total de níveis negativos da Prova 91/Português no AEFS (2012/13 até
2017/18)

Figura 19 - Total de níveis positivos e total de níveis negativos da Prova 92/Matemática no AEFS (2012/13 até
19
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2017/18)

1.6. PONTO DE PARTIDA
Em síntese, apresentam-se alguns dados que refletem a realidade do AEFS e constituem o ponto de
partida para a construção deste Projeto Educativo.
AEFS - 2017/18:



















Agrupamento TEIP, com Contrato de Autonomia, integra a Rede de Escolas de Educação
Intercultural - REEI.
Sete estabelecimentos de educação e ensino: Escola Básica Dr. Francisco Sanches; JI das
Fontes; EB1 São Victor; EB1/JI Enguardas; EB1/JI Bairro da Alegria; EB1/JI da Quinta da Veiga;
EB1 da Misericórdia.
Cerca de 1700 Alunos; 175 Docentes: 5 Técnicas especializadas; 55 Assistentes técnicos e
operacionais.
Alunos de nacionalidade não portuguesa: 14 %.
Alunos de etnia cigana: 4%.
Alunos que beneficiam da ASE (escalões A e B): 50%.
Alunos com Necessidades Educativas (abrangidos pelo revogado DL 3/2018): 5%.
Maioria das profissões das mães e dos pais situam-se nas áreas da indústria, do comércio e dos
serviços não diferenciados.
Formação básica: 20% das mães e dos pais dos alunos frequentou/concluiu o ensino
secundário.
Formação superior: 20% das mães e cerca de 10% dos pais.
Alunos acompanhados pelo GAAF (Serviço Social e/ou Serviço de Psicologia): 20%.
Instituições parceiras: cerca de 50.
Participação em múltiplos projetos nacionais e internacionais. Falta n.º ou percentagem
Atribuição de vários prémios nacionais e locais.
Alunos do Quadro Mérito Académico: 5 %.
Alunos que se distinguiram nas áreas desportivas, literárias e das novas tecnologias: 1.3%.
Outros dados relevantes:

Figura 20 - Resultados no AEFS em 2017/18
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1.7. PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS. OPORTUNIDADES E CONSTRANGIMENTOS
Os dados apresentados permitem constatar uma realidade complexa e uma elevada heterogeneidade
linguística, socioeconómica, cultural e educativa entre os alunos que frequentam o AEFS. Esta realidade,
a história (passado) e a identidade (presente) do agrupamento permitem realizar um diagnóstico
estratégico, fundamental para a construção do projeto educativo.
Pontos fortes
Aposta na integração e inclusão de cada um dos alunos, com medidas de promoção do sucesso
educativo implementadas consistentemente e a elaboração de múltiplos projetos de valorização da
diversidade linguística, social e cultural dos alunos.
Constituição de turmas de características específicas com espaços e materiais adequados ao
desenvolvimento da sua aprendizagem.
Abertura à comunidade, expressa no elevado número de instituições parceiras / ações estabelecidas,
com impacto na motivação dos alunos e na qualidade das suas aprendizagens.
Diversificação da oferta formativa, concretamente, o Programa Integrado de Educação e Formação
(PIEF) enquanto resposta educativa ajustada e eficaz a um conjunto de alunos com características
cognitivas, sociais e emocionais próprias e uma história escolar marcada, muitas vezes, pelo insucesso e
a exclusão.
Motivação e empenho do corpo docente e não docente.
Ação especializada do GAAF, promovendo o apoio efetivo, não só aos alunos mas também às famílias,
obtendo resultados positivos na melhorias das suas aprendizagens e na sua inclusão.
Mobilização dos recursos disponíveis que proporcionam respostas educativas bem sucedidas aos alunos
de nacionalidade não portuguesa e/ou com outras necessidades educativas.
Requalificação das escolas do Agrupamento com condições excelentes para a aprendizagem dos alunos.
Reconhecimento, no exterior, do agrupamento enquanto comunidade educativa solidária e
comprometida com os alunos e a sociedade, expressa nos projetos e nos prémios alcançados neste
âmbito.
Pontos fracos
Desgaste de tempo e energias em burocracia.
Desfasamento entre os resultados da avaliação interna e externa (provas finais de português e
matemática do 9.º ano e provas de aferição).
Resultados da avaliação externa a Português e, sobretudo, a Matemática.
O reforço da articulação / integração curricular e da sequencialidade das aprendizagens entre diferentes
níveis de ensino, para promover o sucesso escolar.
A consistência da monitorização contínua das ações de melhoria, de modo a evitar desvios face às
metas estabelecidas;
Oportunidades
A continuidade dos Programas TEIP e REEI e da manutenção do Contrato de Autonomia.
A diversidade linguística e cultural da comunidade educativa.
Os projetos internacionais Erasmus + Emoti@ns e Nestt e Together Now for Tomorrow (TNT).
A existência de um conjunto diversificado de parcerias ativas que contribui para uma maior eficácia na
prestação do serviço educativo.
Ameaças/Constrangimentos
O contexto económico vulnerável de muitos agregados familiares dos alunos do agrupamento.
A valorização do saber académico como fator promotor da melhoria da qualidade de vida das famílias.
O movimento permanente de entradas e saídas de alunos o que dificulta o processo de aprendizagem.
A contínua mudança de normativos, o que implica a reorganização curricular e a reinterpretação de
dinâmicas escolares, em torno dos processos de ensino/ aprendizagem.
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2. O QUE PRETENDEMOS?
2.1. A VISÃO DOS ALUNOS - CONTRIBUTOS PARA O PEA
O projeto educativo do AEFS só é verdadeiramente educativo se for construído com a participação de
toda a comunidade educativa e, de uma forma particular, se integrar o contributo essencial e a
perspetiva dos alunos.
Concretizar um processo educativo que potencie o desabrochar de alunos dialogantes, participativos,
com espírito crítico e capacidade de intervenção cívica implica, desde logo, dar voz aos alunos. Mas, não
só voz. Implica, sobretudo, confiar neles, nas suas ideias e soluções, colocando-as no documento
estruturante por excelência do AEFS, o seu projeto educativo. Envolver os alunos na vida e nas decisões
da escola é permitir que façam a experiência de que os problemas dizem respeito a todos e, também
por isso, as soluções só poderão ser encontradas com o esforço e o empenho de todos.
A partir de um processo amplo e muito participado com início no Dia de Reflexão sobre o Perfil do
Aluno, realizado em 15.01.2018, com os delegados e subdelegados de todas as turmas e a Associação de
Estudantes, passando pelas Assembleias de Turma e culminando na apresentação dos resultados ao
Conselho Pedagógico, os alunos responderam ao repto lançado pelas perguntas: O que Aprender?
Como Aprender? Com Quem Aprender? Com Que Aprender? Como podem os professores ajudar-te a
aprender?

Figura 21 - Reflexão Sobre o perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Trabalhos de
grupo (15.01.2018)

2.1.1. O QUE APRENDER
Temas da atualidade
Temas à nossa escolha
Outras culturas
Outros países
Teatro, Dança, Cinema, Pintura, Escultura
Comunicar de diferentes formas e para diferentes pessoas
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Escrita criativa
Procurar informação em diferentes meios
2.1.2. COMO APRENDER
Workshops
Visitas de estudo (locais com interesse tecnológico, científico e cultural)
Debates
Aulas ao ar livre
Trabalhos de grupo
Trabalhos experimentais
Torneios interescolas
Apresentação de trabalhos
Jogos diversificados
2.1.3. COM QUEM APRENDER
Convidar especialistas
Os “amigos” das redes sociais
Os “amigos” da Escola
As famílias
Os alunos de outras escolas
Os professores de outras escolas
Os alunos e os professores das universidades
A Internet
Outras pessoas que sabem coisas interessantes…
2.1.4. COM QUE APRENDER
Computadores, tablets, telemóveis,…
Youtube e redes sociais
Software diversificado
Internet
Jornal de Parede
Livros, revistas e jornais
Seres vivos, água, ar, rochas, paisagens, material de laboratório, portefólios,…
2.1.5. COMO PODEM OS PROFESSORES AJUDAR-TE A APRENDER?
2.1.5.1. RESPOSTA DOS ALUNOS DO 1.º CICLO
Definir as regras de sala de aula (com os alunos)
Fazer grupos diferentes de trabalho
Deixar os alunos realizar as tarefas – não estando sempre a explicar…
Ser justos com todos os alunos
Tornar as aulas mais engraçadas
Usar as tecnologias como quadros interativos, projetores, computadores
Levar os alunos a monumentos e museus
Ensinar as coisas da vida
Não desistir dos alunos com dificuldades
Incentivar os alunos a gostar da escola
Trabalhar num clima tranquilo
Ensinar com gosto, com alegria, sem stress, sem pressa
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Fazer pesquisas
Dar apoio disponibilizando mais professores
Sair da sala de aula, usando outros espaços
Estar sentado menos tempo…
Fazer sessões de relaxamento no início das aulas
Utilizar mais jogos didáticos
2.1.5.2. Resposta dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos
As qualidades do professor que ajudam a aprender
Motivação
Ser paciente
Ser exigentes com todos
Dar as oportunidades que são necessárias
Saber ouvir
Colaborar com os alunos
Confiar nos alunos
Compreender as suas dificuldades
Incentivar – levar a não desistir
Ser simpático
Ser bem humorado
As estratégias que ajudam a aprender
Criar espaços para pôr e tirar dúvidas
Promover atividades com as TIC
Aumentar as atividades de pesquisa
Realizar debates
Realizar aulas mais interativas
Propor trabalhos ao ar livre
Realizar visitas de estudo
Ser justo
Ser criativo
Falar pouco - os alunos aprendem mais quando têm coisas para fazer
Ilustrar o que explicam (com vídeos,…)
Realizar trabalhos de grupo
Explicar a utilidade do que ensinam
Diversificar os espaços de aula
Promover a participação de todos
Promover a interajuda
Diversificar a organização da sala de aula
Promover a concentração
Realizar mais aulas práticas…
Estas ideias foram analisadas nas assembleias de turma e foram levadas pelos delegados de turma e o
Conselho Consultivo dos Alunos aos encarregados de educação, ao conselho pedagógico, aos técnicos,
aos assistentes operacionais e a alguns parceiros, em múltiplos e diversificados encontros, num
processo de reflexão alargado. Esta estratégia permitiu a definição clara da visão deste projeto
educativo, que apesar de estar centrada na Voz dos Alunos, reúne a Voz de todos os outros
participantes no processo educativo.

24

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES
Ser uma Escola de Cidadania
Ser uma Escola de Qualidade___________________________________________________________________________________________

Figura 22 - O Que Pretendemos? Síntese dos contributos da comunidade educativa

Ficam assim, também, definidos os papéis de cada um dos intervenientes:
- O papel do professor, pluridimensional e não apenas a de um transmissor de saberes (teóricos ou
práticos), mediador da aprendizagem, mediante uma seleção de métodos para aprender e para se
mostrar o que aprendeu
- O papel do aluno, construtor do seu projeto de aprendizagem, responsável e criativo no que aprende e
como aprende.
O ato educativo torna-se um ato de cooperação entre duas pessoas: professor e aluno num contexto
mais complexo de colaboração em que são desafiados a mobilizar a totalidade da pessoa.
- Fica também claro que a aprendizagem se estabelece no domínio do conhecimento específico das
disciplinas e no uso desse conhecimento, mas também no domínio dos métodos de trabalho que
implicam o acesso e a transformação do conhecimento. Um terceiro domínio situa-se no compromisso
que o aluno assume como elemento construtor deste projeto educativo, ou seja, na forma como
participa na criação, gestão e sustentação da rede de interações colaborativas que leva ao
desenvolvimento das áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

2.2. VISÃO E MISSÃO DO AEFS
2.2.1. VISÃO DO AEFS
O AEFS pretende constituir-se como uma organização educativa de referência local, nacional e
internacional, como foco de desenvolvimento da cidadania e da interculturalidade para e com a
comunidade educativa.
Considerando as características do contexto em que se insere, o AEFS almeja desenvolver um projeto
formativo de exigência, responsabilidade e cooperação que acompanhe, passo a passo, a evolução da
sociedade local e global e responda às necessidades e interesses de cada um dos seus estudantes,
integrando os conhecimentos para construir um saber global, incluindo todos, independentemente da
sua condição.
2.2.2. MISSÃO DO AEFS
O projeto educativo do AEFS, herdeiro de um passado e de uma história, assume o presente e está
aberto ao futuro, não enquanto uma mera linearidade temporal, mas como um instrumento integrador
das continuidades e descontinuidades, resultado do dinamismo da vida dos seus alunos, da realidade
social e cultural em que se insere, bem como dos novos normativos (particularmente, o Perfil do Aluno à
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Saída da Escolaridade Obrigatória, a Educação Inclusiva e a Autonomia e Flexibilidade Curricular) que
introduzem novas perspetivas e potencialidades na organização curricular e implicam a reinterpretação
das dinâmicas escolares em torno das finalidades da educação e dos processos de aprendizagem.
Neste enquadramento, é missão do AEFS criar as oportunidades que cada um dos estudantes necessita
para que adquira e desenvolva as competências, enquanto combinações complexas de
conhecimentos, capacidades e atitudes, concordantes com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória e no tempo mínimo considerado nos normativos legais.

2.3. PRINCÍPIOS - METAS - VALORES DO PEA
A educação é uma ação marcada por uma intencionalidade clara: promover o desenvolvimento
humano, centrado na dignidade humana, e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa,
solidária e inclusiva.
O projeto educativo assenta, por isso, em escolhas que lhe conferem uma identidade própria. Escolhas
que se baseiam numa visão da pessoa humana e de sociedade. Escolhas que dizem respeito à visão e à
missão do agrupamento, a um conjunto de princípios e valores fundamentais que sustentam o seu
projeto educativo e, ainda, às formas de desenvolver o processo de aprendizagem, a partir de metas
coerentes com a antropologia e axiologia escolhidas.
O projeto educativo do AEFS radica numa educação humanista que justifica a opção por um modelo
educativo transformador para a cidadania e fundado nos princípios do reconhecimento da dignidade
da pessoa humana, da interculturalidade (da centralidade da relação), da reflexão, da intervenção, da
educação para a paz, da autonomia, da cooperação e da inovação.

Figura 23 - Princípios do projeto educativo do AEFS

A) HUMANISMO - A escola promove aprendizagens com pessoas e para as pessoas, isto é, centradas na
pessoa e na dignidade humana. Ser pessoa integra duas realidades: por um lado, ela reconhece-se como
um ser singular e irrepetível (uma história e vida interior únicas) e, por outro, ela situa-se no mundo e
relaciona-se com ele. Individualidade e relação são duas experiências fundamentais: a pessoa tem uma
estrutura interior e é realidade aberta que vai ao encontro com o outro.
A escola promove uma pessoa reflexiva, crítica, criativa, relacional, dialogante, participativa e
interventiva. Habilita os alunos com competências (saberes, valores, atitudes) capazes de potenciar o
seu desenvolvimento pessoal (construção dinâmica da sua identidade) e a sua ação no mundo,
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contribuindo para que seja mais justo e solidário.
B) INTERCULTURALIDADE - A escola é de e para todos, é um local privilegiado de expressão da
diversidade socioeconómica, cultural, cognitiva e motivacional de uma «aldeia global» na qual todos
vivem e são desafiados a ser cidadãos.
A educação intercultural pressupõe, num primeiro nível, a defesa intransigente da igualdade de direitos
e da oportunidade para todos, da participação plena e efetiva em todos os contextos educativos, da
criação de condições que respondam às necessidades de aprendizagem de cada aluno, bem como o
direito à diversidade cultural. Contudo, uma escola intercultural aprofunda e ultrapassa o nível do
(re)conhecimento cultural. A educação intercultural liga equidade e diversidade, introduzindo a
interação positiva. O seu foco não se resume à questão do reconhecimento e da valorização culturais,
mas centra-se no reconhecimento e na valorização de cada pessoa (culturalmente situada), através da
relação positiva entre as pessoas (ou entre grupos culturalmente diferenciados) que pretende
ultrapassar preconceitos e divergências e busca pontos de encontro e convergências (tendo por base,
desde logo duas convergências fundamentais, a humanidade comum e a partilha de uma «casa
comum»).
Uma escola intercultural é hospitaleira, acolhedora, capaz de criar espaços de sociabilidade promotores
de participação, de revelação e de crescimento de cada pessoa, ato de cidadania por excelência. Uma
escola intercultural fundamenta uma prática de relação que transforma o «outro-estranho» num «tufamiliar».
C) REFLEXÃO - Ser cidadão é ser aprendente, ser sujeito de ações e atitudes baseadas em
conhecimentos sólidos e fundamentados. É responsabilidade da escola desenvolver uma cultura
científica e um espírito crítico que permitam que os alunos sejam capazes de conhecer e se situar no
mundo, saibam identificar opções, tomar decisões fundamentadas e avaliar a sua contínua
aprendizagem, situando-a no seu quotidiano, interpretando-a a partir da sua experiência e da
experiência dos outros e com os outros.
D) INTERVENÇÃO - Aprender é exercer a cidadania. Desde logo, aprendendo na ação, através de
processos ativos de aprendizagem, de projetos de intervenção na realidade, seja escolar ou no meio
envolvente mais ou menos alargado. A intervenção expressa-se também no compromisso de todos os
intervenientes da comunidade educativa, principalmente alunos e docentes, visando melhorar os
processos e os resultados das aprendizagens realizadas no agrupamento.
E) PAZ - A paz é um tema de cidadania incontornável. Educar para a Paz, numa perspetiva local e global,
que visa consciencializar os alunos para problemas tão atuais como, por exemplo, a violência e o poder
na escola, e as relações que daí resultam, ou consciencializar para estas mesmas questões à escala
mundial, que são responsáveis por profundas desigualdades e sofrimento. Educar para a paz significa
desenvolver processos educativos que privilegiem o diálogo e a relação positiva, em oposição à violência
e ao poder; significa construir espaços e tempos de cidadania crítica e participativa na busca de soluções
para a construção de uma sociedade local e global mais justa, equitativa e sustentável, a partir de
múltiplas perspetivas: económica, social, cultural e ambiental. Valorizar processos diversificados de
mediação e de participação enquanto reflexão sobre a ação, no espaço escolar e/ou na comunidade,
aprofundando-se e diversificando-se as relações entre as pessoas.
F) AUTONOMIA - A escola deve proporcionar a realização da progressiva autonomia dos alunos, numa
relação mediada pelo diálogo e a negociação de pontos de vista, de desejos e projetos, num ambiente
de liberdade e responsabilidade.
Cada aluno deve aprender, de forma gradual e coerente, a conduzir o seu destino. Por isso, educar para
a autonomia proporciona aprendizagens significativas e potenciadoras de realização pessoal e de
inclusão social, ou seja, o desenvolvimento da competência do aprender a aprender.
A autonomia expressa-se no reconhecimento da identidade própria de cada aluno e nas aprendizagens
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que deve realizar de forma progressivamente autónoma. A autonomia desafia e responsabiliza a escola
a conceber, desenvolver e avaliar processos e métodos de aprendizagem diferenciados, respeitadores
da diversidade e autonomia dos seus alunos, partilhando com eles os processos de monitorização e
avaliação das aprendizagens e dos projetos.
G) COOPERAÇÃO - Para aprender precisamos dos outros. Educar põe em relevo a “interdependência
real” do ser humano e a necessidade que este tem dos outros e de cooperar com eles. Educar torna
efetiva a prática da solidariedade: é fundamental comunicar/partilhar o que somos e temos com os
outros para aprender mais, para conhecer mais, para ser mais.
Cooperar é aprender a viver juntos, num processo contínuo: com os outros, aprendemos na vida, com a
vida e ao longo da vida.
H) INOVAÇÃO - Uma escola de qualidade busca permanentemente a criação e a inovação porque tem a
consciência de ser um espaço de educação de cidadãos do e para o século XXI, pessoas que integram
uma sociedade dinâmica e em permanente mudança.
A escola, focada na qualidade das suas aprendizagens, é responsável e exigente no que diz respeito à
atualização de conhecimentos e inovação nos processos e métodos de aprendizagem, no uso das
tecnologias e demais recursos, ferramentas sempre mais importantes e diversificadas. É responsável por
manter abertas as opções, valorizando as novas ideias, avaliando a sua eficácia, aceitando a ideia da
mutabilidade da vida, da evolução da ciência e da técnica e valorizando as ideias e as ações
empreendedoras.

Figura 24 - Dimensões-chave na aprendizagem.

I) METAS - Projetar é inserir o novo e desejado sobre uma história ou um projeto já constituído. Para
isso, é necessário reconhecer o caminho (metas) percorrido para recriá-lo, enriquecê-lo ou fazê-lo
progredir. Este projeto educativo assume o passado e o presente, para projetar o futuro, estabelece
continuidades e arrisca possíveis ruturas. Projeta o jogo dos possíveis…
Decorrente dos princípios enunciados, de forma coerente com eles e com o passado recente do
agrupamento (anterior projeto educativo) estabelecem-se duas metas fundamentais:
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META 1.SER UMA ESCOLA DE CIDADANIA:
1.1 na reflexão sobre as dinâmicas da escola e da sociedade
1.2 na participação na escola e na sociedade
1.3 no desenvolvimento da interculturalidade
1.4 na prevenção da saúde
1.5 na proteção do ambiente
META 2. SER UMA ESCOLA DE QUALIDADE:
2.1 no que se aprende
2.2 nos processos de colaboração
2.3 nos processos de articulação curricular
2.4 na integração dos processos de avaliação na aprendizagem
2.5 no uso da aprendizagem para a interpretação do mundo

J) Com os Valores…
…do conhecimento científico, técnico, humanístico e artístico;
…do trabalho para aceder e transformar o conhecimento;
…da promoção da saúde;
… da participação de todos;
…de uma consciência ambiental na perspetiva da sustentabilidade;
…da reflexão, da colaboração, da partilha e da solidariedade;
…da heterogeneidade como oportunidade;
…da ação cidadã;
…da harmonia nas relações;
…do respeito pela diversidade na perspetiva da inclusão.

Figura 25 - O que Pretendemos? Quadro-Conceptual.
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2.4. PONTO DE CHEGADA: ONDE QUEREMOS ESTAR EM 2022?
O termo projeto evoca o que está na frente, antecipa o porvir. Falar em projeto é antecipar uma visão
mais precisa do futuro. Essa palavra contém algo da ordem do sonho, da esperança, até mesmo da
utopia ou do desejo.
Projetando esse futuro, o Projeto Educativo aponta as melhorias a desenvolver, quer nos processos de
ensino e aprendizagem, quer no sucesso educativo, assim como nos processos organizacionais do
agrupamento em função das metas a alcançar. Por isso, definem-se Pontos Fortes que se perspetivam
para o AEFS no final da vigência temporal deste Projeto, em 2022.
Pontos Fortes em 2022:
Melhoria das aprendizagens dos alunos;
Melhoria dos resultados escolares externos, em linha com a melhoria dos resultados internos;
Taxa de insucesso escolar zero;
Abandono escolar inexistente;
Absentismo tendencialmente zero;
Ofertas formativas diversificadas para os alunos, concordantes com as suas características;
Ser uma Escola reconhecidamente solidária, intercultural e inclusiva;
Ser uma escola reconhecida pelas aprendizagens promotoras de efetiva cidadania;
Ser uma escola de referência na comunidade local enquanto foco de divulgação e dinamização cultural
diversificada.

Figura 26 - Previsão de resultados em 2022
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3. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
3.1. AVALIAÇÃO
Os normativos em vigor definem e balizam aspetos fundamentais da avaliação como o seu objeto, os
intervenientes e competências nesse processo, os critérios de avaliação e os objetivos da avaliação
formativa.
Na EPE a avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, desenvolvendo-se um processo
contínuo, interpretativo e sustentado na articulação entre as diferentes áreas de conhecimento.
Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos a avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do
ensino e da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria. Enquanto processo regulador, a
avaliação orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente
os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas, tendo por
referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem a orientação curricular base, com especial
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
A avaliação fornece informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens
realizadas e os percursos para a sua melhoria. Esta informação permite também a revisão do processo
de ensino e de aprendizagem.

Figura 27 - Avaliação: parte integrante e fundamental da aprendizagem

3.2. DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO
Na EPE os critérios de avaliação são definidos tendo em conta o progresso das aprendizagens das
crianças e as áreas de conteúdo das orientações curriculares (OCEPE).
Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, os critérios de avaliação são definidos tendo em conta o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e os documentos estruturantes do
Agrupamento - Projeto Educativo e Plano Plurianual de Melhoria.
Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou
ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens
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Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória. Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola.
A avaliação das aprendizagens no AEFS incide sobre três domínios:
A. As aprendizagens essenciais de cada disciplina;
B. Os métodos de trabalho e estudo utilizados nos processos de aprendizagem;
C. O compromisso assumido nos processos de aprendizagem.
Estes três domínios integram conhecimentos, capacidades e atitudes enquanto parte essencial na
construção das competências enunciadas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO)
e no uso dessas competências nos processos de aprendizagem. Desta forma, os três domínios permitem
a observação da aprendizagem como resultado (A - o uso do conhecimento), como processo
sustentável (B - como aprender individual e coletivamente), privilegiando-se ainda o empenho que cada
aluno desenvolve para aprender (C - o cumprimento de regras básicas da aprendizagem escolar).

Figura 28 - Domínios da Avaliação das Aprendizagens

Cada domínio apresenta subdomínios onde se definem indicadores de avaliação e descritores gerais de
aprendizagem, cabendo a cada disciplina a interpretação desses indicadores e descritores face às
aprendizagens essenciais, às áreas de competência definidas no Perfil dos Alunos e às decisões
curriculares definidas.
As áreas disciplinares devem considerar nos processos avaliativos (como integrante dos processos de
aprendizagem) as dez áreas de competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória,
torná-las explícitas nos perfis de aprendizagem específicos, para cada ano ou ciclo de escolaridade,
integrando-os nos descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais.
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Figura 29 - Domínios, indicadores de avaliação e áreas de Competência do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

Os descritores de avaliação definem quatro níveis de qualidade para as aprendizagens realizadas.
As menções utilizadas no 1.º ciclo seguem o indicado na portaria n.º 223-A2018, ou seja, Muito Bom
(MB), Bom (B), Suficiente (S) e Insuficiente (I) e correspondem, respetivamente, às menções utilizadas
no 2.º e 3.º ciclos, Excelente (E), Satisfaz Bastante (SB), Satisfaz (S) e Não Satisfaz (N), com o significado
processual de que o aluno “ainda não conseguiu”.
A relação entre a atribuição do nível, a menção avaliativa e o seu significado, é a seguinte:
 Insuficiente / Não Satisfaz / Nível 2 - É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho,
não ter realizado as aprendizagens essenciais previstas;
 Suficiente / Satisfaz / Nível 3 - É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho, ter
realizado as aprendizagens essenciais necessárias para prosseguir o plano de aprendizagem;
 Bom / Satisfaz Bastante / Nível 4 - É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho, ter
realizado as aprendizagens essenciais, utilizando-as com segurança, na realização das tarefas
escolares;
 Muito Bom / Excelente / Nível 5 - É atribuído quando a qualidade do desempenho do aluno
mostra ter expandido e aplicado as aprendizagens essenciais utilizando-as, com segurança e
clareza, na realização das tarefas escolares.
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DOMÍNIOS /SUBDOMÍNIOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO
Identificação dos conteúdos tratados na
disciplina

Conhecimento e compreensão
de conteúdos

Uso dos conteúdos para a realização das
tarefas

Expansão das aprendizagens essenciais

IDENTIFICAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
DA DISCIPLINA

Uso de diferentes linguagens na comunicação
das aprendizagens

Comunicação das aprendizagens

Interpretação de mensagens em diferentes
suportes

Utilização diferenciada das TIC na comunicação

Seleção de fontes de pesquisa

MÉTODOS DE TRABALHO E
ESTUDO

Pesquisa e organização da
informação

Organização da informação

Construção da identidade

DESCRITORES GERAIS DE APRENDIZAGEM
I/N* - Identifica alguns conteúdos tratados na disciplina, mas não os suficientes
S/S** - Identifica os conteúdos essenciais tratados na disciplina, com apoio
B/SB*** - Identifica a maior parte dos conteúdos tratados na disciplina
MB/E**** - Identifica os conteúdos tratados na disciplina, com segurança e clareza
I/N - Usa alguns, mas não os suficientes, conteúdos tratados na disciplina na realização das
tarefas
S/S - Usa os conteúdos essenciais tratados na disciplina na realização das tarefas
B/SB - Usa a maior parte dos conteúdos tratados na disciplina na realização das tarefas
MB/E - Usa os conteúdos tratados na disciplina com segurança e clareza.
I/N - Não aprofunda as aprendizagens essenciais
S/S - Aprofunda algumas aprendizagens essenciais
B/SB - Aprofunda e expande a maior parte das aprendizagens essenciais
MB/E - Expande as aprendizagens essenciais, usando-as com segurança e clareza
I/N - Utiliza uma linguagem pobre e pouco diversificada
S/S - Utiliza diferentes linguagens de forma pouco elaborada
B/SB - Utiliza diferentes linguagens mostrando evolução no seu domínio
MB/E - Utiliza diferentes linguagens com segurança e clareza
I/N - Tem dificuldade em interpretar mensagens simples em diversos suportes
S/S - Interpreta a maior parte das mensagens em diferentes suportes
B/SB - Interpreta facilmente mensagens em diferentes suportes
MB/E - Interpreta as diferentes mensagens com segurança e clareza
I/N - Não utiliza as TIC de forma a conseguir uma comunicação eficaz
S/S - Utiliza as TIC na comunicação de forma pouco diferenciada
B/SB - Utiliza com facilidade e diferenciadamente as TIC, na comunicação das aprendizagens
MB/E - Utiliza diferenciadamente as TIC com segurança e clareza
I/N - Não seleciona fontes de pesquisa adequadas às tarefas a realizar
S/S - Seleciona fontes de pesquisa adequadas às tarefas a realizar, com apoio
B/SB - Seleciona fontes de pesquisa justificando a sua relevância para a tarefa
MB/E - Seleciona fontes de pesquisa justificando a sua relevância e eficácia com segurança e
clareza
I/N - Não organiza a informação de acordo com as características da tarefa
S/S - Organiza a informação de forma simples
B/SB - Organiza a informação justificando os critérios utilizados
MB/E Organiza a informação de forma criteriosa com segurança e clareza
I/N - Não imprime identidade aos seus trabalhos
S/S - Por vezes imprime identidade aos seus trabalhos
B/SB - Preocupa-se em imprimir identidade aos seus trabalhos e consegue-o
MB/E - Imprime claramente identidade aos seus trabalhos
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DOMÍNIOS /SUBDOMÍNIOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO
Cooperação no trabalho de grupo ou na equipa

MÉTODOS DE TRABALHO E
ESTUDO

Participação no trabalho de
grupo ou na equipa

Desenvolvimento de processos de mediação

Representação do grupo

Pontualidade / cumprimento de prazos

Participação nas atividades
escolares / de aprendizagem

Participação nas tarefas de aprendizagem

Utilização dos recursos adequados à
aprendizagem
COMPROMISSO COM A
APRENDIZAGEM
Avaliação do seu trabalho

Utilização de processos para a
Avaliação das Aprendizagens

Participação na avaliação do trabalho dos
outros

Reorientação da aprendizagem face aos
resultados dos processos de avaliação

DESCRITORES GERAIS DE APRENDIZAGEM
I/N - Nem sempre colabora no trabalho de grupo ou na equipa
S/S - Colabora no trabalho de grupo e, por vezes, coopera
B/SB - Coopera no trabalho de grupo e na equipa
MB/E - Coopera no trabalho de grupo e na equipa de forma segura
I/N - Não desenvolve processos de mediação
S/S - Desenvolve, por vezes, processos de mediação
B/SB - Desenvolve processos de mediação nos grupos a que pertence
MB/E - Desenvolve, com segurança e eficácia, processos de mediação nos grupos a que pertence
I/N - Não representa o grupo
S/S - Representa o grupo em situações controladas por si
B/SB - Representa o grupo em todas as situações em que é necessário
MB/E - Representa o grupo com segurança e eficácia
I/N - Não é pontual/não cumpre prazos nem mostra esforçar-se por o ser/fazer
S/S - Nem sempre é pontual/nem sempre cumpre os prazos, mas esforça-se por o ser/fazer
B/SB - Só não é pontual/cumpre prazos por motivos que não consegue gerir
MB/E - É pontual e cumpre os prazos estipulados
I/N - Na maior parte das vezes não participa nas tarefas de aprendizagem
S/S - Participa nas tarefas de aprendizagem com o apoio do professor ou dos colegas
B/SB - Participa nas tarefas de aprendizagem
MB/E - Participa com segurança e eficácia nas tarefas de aprendizagem
I/N - A maior parte das vezes não utiliza os recursos necessários à realização das tarefas de
aprendizagem
S/S - A maior parte das vezes utiliza os recursos necessários à realização das aprendizagens
B/SB - Utiliza os recursos adequados à aprendizagem e utiliza outros recursos facilitadores por
sua livre iniciativa
MB/E - Utiliza os recursos mais eficazes nos processos de aprendizagem, justificando-o o seu uso
I/N - Tem dificuldade em avaliar o trabalho que desenvolveu e em identificar as aprendizagens
realizadas
S/S - Avalia o trabalho desenvolvido e as aprendizagens realizadas com apoio
B/SB - Avalia a qualidade do trabalho realizado
MB/E - Avalia a qualidade do trabalho realizado utilizando indicadores/descritores de realização
e qualidade
I/N - Tem dificuldade em participar na avaliação do trabalho dos colegas
S/S Participa na avaliação do trabalho realizado pelos colegas com apoio
B/SB - Avalia a qualidade do trabalho realizado pelos colegas
MB/E - Avalia a qualidade do trabalho realizado pelos colegas, utilizando indicadores de
realização e qualidade
I/N - Tem dificuldade em reorientar os processos de aprendizagem face aos resultados da
avaliação
S/S - Reorienta a sua aprendizagem face aos resultados de avaliação, com apoio
B/SB - Reorienta os processos de aprendizagem face aos resultados da avaliação
MB/E - Reorienta, com eficácia, os processos de aprendizagem face aos resultados de avaliação

Quadro 12 - Domínios, indicadores de avaliação e descritores gerais de aprendizagem

* I/N (Insuficiente / Não Satisfaz); ** S/S (Suficiente / Satisfaz); *** B/SB (Bom / Satisfaz Bastante); **** MB/E (Muito Bom / Excelente).
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3.3. PERFIS DE AVALIAÇÃO
PERFIS DE AVALIAÇÃO
O ALUNO:

Muito Bom (1.º ciclo)
Excelente (2.º ou 3.º ciclos)
Nível 5

Identifica, expande e usa as aprendizagens essenciais da
disciplina na realização das tarefas escolares;
Utiliza com segurança e clareza os métodos de trabalho e de
estudo adequados à disciplina;
Apresenta-se comprometido com a melhoria da sua
aprendizagem
O ALUNO:

Bom (1.º ciclo)
Satisfaz Bastante (2.º ou 3.º ciclos)
Nível 4

Identifica e usa as aprendizagens essenciais da disciplina na
realização das tarefas escolares;
Utiliza com alguma segurança e clareza os métodos de trabalho
e de estudo adequados à disciplina;
Apresenta-se comprometido com a melhoria da sua
aprendizagem.
O ALUNO:

Suficiente (1.º ciclo)
Satisfaz (2.º ou 3.º ciclos)
Nível 3

Identifica e usa, muitas vezes, as aprendizagens essenciais da
disciplina na realização das tarefas escolares;
Utiliza, nem sempre de forma segura e clara, os métodos de
trabalho e de estudo adequados à disciplina;
Apresenta-se, na maior parte das vezes, comprometido com a
melhoria da sua aprendizagem.
O ALUNO:

Insuficiente (1.º ciclo)
Não Satisfaz (2.º ou 3.º ciclos)
Nível 2

Não identifica as aprendizagens essenciais da disciplina;
Não utiliza os métodos de trabalho e de estudo adequados à
disciplina;
Não se apresenta comprometido com a melhoria da sua
aprendizagem.
Quadro 13 - Perfis de Avaliação
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4. PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO
O Plano de Ação Estratégico do AEFS articula o cumprimento dos normativos que definem a atual
política educativa com a realidade estrutural do Agrupamento - Quem somos? - e o sonho que nos
anima - O Que Pretendemos?
O Plano de Ação Estratégico deve ser compreendido no seu todo, como um processo complexo,
globalizante, dinâmico, que está em permanente construção, envolvendo toda a comunidade
educativa.
O Plano de Ação Estratégico é construído à luz do que somos e do que pretendemos ser. Da sua
concretização dependem as efetivas dinâmicas de inclusão e aprendizagem do Agrupamento, o
cumprimento das metas propostas, o pleno desenvolvimento deste projeto educativo e da sua
filosofia educativa subjacente e, em última análise, aquilo que seremos ser enquanto Agrupamento
em 2022!

Figura 30 - Plano de Ação Estratégico do PEA

4.1. DIMENSÕES DA AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR (AFC) E DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.1.1. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
4.1.1.1. MATRIZ CURRICULAR
Organização dos tempos em sessenta minutos no 1.º ciclo e em cinquenta minutos nos 2.º e 3.º ciclos.
4.1.1.2. DINÂMICAS ESCOLARES
• DAC temporárias;
• DAC anuais (EVT (EV + ET); CDT (CD + TIC);
• Equipas educativas por ano - 1.º / 2.º / 3.º / 4.º / 5.º / 6.º / 7.º / 8.º;
• Oito coordenadores de equipa;
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• Trabalho prático / experimental com recurso a desdobramentos de turmas - MAT/PORT; CN/FQ;
• Coadjuvação temporária e coadjuvação permanente;
• Criação de pares pedagógicos entre professores de diferentes disciplinas;
• Criação de pares pedagógicos entre professores da mesma disciplina;
• Alternância ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com multidisciplinar e
interdisciplinar;
• Projetos de ano/turma;
• Equipas educativas por ano;
• Criação de tempo comum no horário dos professores - articulação curricular;
• Mínimo de alunos para o máximo de professores.
4.1.1.3 OPÇÕES CURRICULARES
Oferta Complementar
 Ser criança - 1.º e 2.º anos;
 Oficina de Artes@Tecnologias - OA@T, nos 5.º e 6.º anos;
 Comunicação@Tecnologia - C@T, nos 7.º, 8.º e 9.º anos;
 Iniciação à Programação e/ou Programação e Robótica.
Complemento à Educação Artística
 Escrita Criativa/Expressão Dramática/Experiências Plásticas - 2.º ciclo;
 Oficina de Artes - 3.º ciclo.
Cidadania Desenvolvimento e Tecnologia - CDT

Figura 31 - Organização da disciplina «CIDADANIA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA - CDT»

As opções curriculares, consubstanciadas na organização curricular, concretizam a autonomia do
Agrupamento nas seguintes ações:
 Combinação parcial ou total de disciplinas;
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Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com períodos de
funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo;
Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a desdobramento de
turmas;
Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a contextos reais ou que
reproduzem a realidade, que proporcionem oportunidades para aprender e se realizarem
plenamente, respondendo às necessidades de cada aluno, valorizando a diversidade e
promovendo a equidade;
Redistribuição da carga horária das disciplinas das matrizes curriculares-base, promovendo
tempos de trabalho de projeto interdisciplinar, com partilha de horário entre diferentes
disciplinas;
Criação de disciplinas, de espaços ou de tempos de trabalho para o desenvolvimento de
componentes de currículo local, entre outras, com contributo interdisciplinar.

4.1.2. OPÇÕES ESTRUTURANTES PROMOTORAS DE INCLUSÃO
4.1.2.1 Medidas de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão
Coadjuvação
 Nos três ciclos, de acordo com as características dos alunos a disciplinas diversas
Desdobramento de um tempo semanal
 Matemática e Português nos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos
 Ciências Naturais (CN) e Físico-Química (FQ), no 3.º ciclo.
Apoio ao Estudo - 1.º e 2.º Ciclos
 1.º ciclo - Prioridade de AE nas disciplinas de Português e Matemática.
 2.º ciclo – Dentro da sala de aula, para apoio ao desenvolvido de atividades práticas.
Apoio pedagógico
 Medida com caráter transitório e flexível ao longo do ano.
Programa de Preparação para as Provas Finais
 Para os alunos do 9.º ano
Programa de Desenvolvimento da Autonomia
 Desenvolvimento de autonomia pessoal e social em contextos reais e em prática simulada com
o suporte da Sala Multifunções.
4.1.2.2 MEDIAÇÃO ESCOLAR E FAMILIAR
Diagnóstico e Mediação Educativa
 Diagnóstico das problemáticas de aprendizagem e/ou integração escolar. Apoio na definição
das medidas a priorizar.
Tutoria
 Programas pelo PTT/DT;
 Programas pelo GAAF;
 Formação para implementação de Tutorias de Pares (delegados e subdelegados de turma) tutores de mediação e tutores de aprendizagem
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4.1.2.3. OFERTA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DIVERSIFICADAS
Modalidades de Desporto Escolar e
Desporto Escolar Adaptado

Andebol
Badminton
Natação
Ténis de mesa
Tiro com arco
Boccia

Outras Modalidades
Mandarim
Clube de Teatro
Clube de Robótica
Projeto Centurium
Projeto de Hortofloricultura
Rope Skipping
Yoga
Capoeira
Cavaquinho

Quadro 14 - Atividades de enriquecimento curricular diversificadas

As opções estruturantes do agrupamento concretizam a sua autonomia nas seguintes ações:
 Coadjuvação temporária e coadjuvação permanente;
 Permuta temporária entre professores da mesma área ou disciplina;
 Constituição temporária de grupos de alunos em função do seu desempenho;
 Constituição temporária de grupos de alunos em função dos seus interesses;
 Criação de equipas pedagógicas; Criação de tempo comum no horário dos professores para
trabalho de articulação curricular;
 Criação de tempo comum no horário dos professores para trabalho com os alunos;
 Criação de pares pedagógicos entre professores de diferentes disciplinas;
 Criação de pares pedagógicos entre professores da mesma disciplina.

4.2. PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA (PPM)
4.2.1. FORMAÇÃO
De acordo com a visão e missão do AEFS, os princípios, valores e plano estratégico do PEA, definem-se
as seguintes áreas de formação prioritárias para o Agrupamento:

Figura 32 - Áreas prioritárias da Formação no AEFS (2018/2022)
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4.2.2. DIMENSÕES ESTRATÉGICAS DO PPM
O Plano Plurianual de Melhoria (PPM) é um instrumento organizador de estratégias de melhoria,
agregador de motivações e esforços, promotor do envolvimento da comunidade educativa e dos
parceiros, potenciando mudanças positivas e a melhoria das aprendizagens. O PPM constitui um
conjunto dimensões fundamentais, estratégias organizadas e ações prioritárias com o objetivo final de
concretizar as metas e os objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento.

Figura 33 - Plano Plurianual de Melhoria: dimensões estratégicas
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5. AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PEA
5.1. AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PEA
A avaliação do Projeto Educativo engloba dois domínios e seis subdomínios, a partir dos quais se
definiram indicadores de avaliação.
DOMÍNIOS

SUBDOMÍNIOS

QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS

1. RESULTADOS DAS
APRENDIZAGENS AVALIAÇÃO INTERNA E
AVALIAÇÃO EXTERNA

2. ABANDONO E
ABSENTISMO

3. INDISCIPLINA

INDICADORES

• Taxas de sucesso da avaliação interna
• Taxas de sucesso pleno
• Taxas de sucesso na avaliação externa
• Melhoria de resultados do mesmo grupo de alunos face ao(s)
ano(s) anterior(es)
• Taxas de 0% de abandono
• Taxas de 0% de absentismo
• Taxa de sucesso de alunos considerados em risco que
beneficiaram de medidas de acompanhamento e promoção do
sucesso escolar
• Taxas de sucesso de alunos acompanhados por processos de
tutoria
• Taxas de sucesso dos alunos cujas famílias são acompanhadas
pelo GAAF
• Taxas de sucesso dos alunos (a partir da atribuição de níveis
iguais ou superiores a 2 ou menções satisfatórias) nas opções
curriculares decididas no PEA.
• Identificação dos potencialidades e dos constrangimentos de
cada medida e propostas de melhoria (análise de conteúdo de
atas, relatórios e questões abertas do questionário)
• Taxa de sucesso de alunos que beneficiaram de medidas de
acompanhamento e promoção do sucesso escolar por atos de
indisciplina/não aceitação das regras inerentes ao espaço
escolar
• Taxa de sucesso de alunos que beneficiam de processos de
mediação para melhor integração social e escolar
• Índice de repetição de atos de indisciplina (calculados entre
os alunos que foram acompanhados e não repetiram os
comportamentos disruptivos e os que repetiram)
• Índice de medidas corretivas aplicadas (calculadas face ao
número de alunos que sofreram essas medidas)
• Identificação dos potencialidades e dos constrangimentos de
cada medida e propostas de melhoria (análise de conteúdo de
atas, relatórios e questões abertas do questionário)
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QUALIDADE DOS PLANOS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR

4. EFICÁCIA DOS
PLANOS DE ESTUDO

5. EFICÁCIA DO PLANO
PLURIANUAL DE
ATIVIDADES

6. EFICÁCIA DO PLANO
DE FORMAÇÃO /
CAPACITAÇÃO

• Identificação das ações planeadas e não realizadas –
justificação da reformulação e sucesso da mudança
• % de atividades que implicaram colaboração (calculada face à
totalidade de atividades do plano)
• % de atividades que implicaram a relação com a comunidade
(calculada face à totalidade de atividades do plano)
• % de atividades que incluíram processos de Educação
Intercultural (calculada face à totalidade de atividades do
plano)
• % de atividades que implicaram a participação dos alunos na
conceção, desenvolvimento e avaliação (calculada face à
totalidade de atividades do plano)
• Identificação dos potencialidades e dos constrangimentos de
cada medida e propostas de melhoria (análise de conteúdo de
atas, relatórios e questões abertas do questionário)
• Identificação das ações planeadas e não realizadas –
justificação da reformulação e sucesso da mudança
• Índice de participação dos alunos (calculado pela relação
entre os participantes em cada medida e o público-alvo
esperado)
• % de atividades que implicaram colaboração (calculada face à
totalidade de atividades do plano)
• % de atividades que implicaram a relação com a comunidade
(calculada face à totalidade de atividades do plano)
• % de atividades que incluíram processos de Educação
Intercultural (calculada face à totalidade de atividades do
plano)
• % de atividades que implicaram a participação dos alunos na
conceção, desenvolvimento e avaliação (calculada face à
totalidade de atividades do plano)
• Identificação dos potencialidades e dos constrangimentos de
cada medida e propostas de melhoria (análise de conteúdo de
atas, relatórios e questões abertas do questionário)
• Identificação das ações de capacitação e de formação
planeadas e não realizadas – justificação da reformulação e
sucesso da mudança
• Índice das ações de formação/capacitação realizadas no
âmbito das áreas definidas no PEA/PPM como prioritárias
(calculado face ao número total de ações de
formação/capacitação realizadas)
• Índice de participação de docentes nas ações de formação do
plano realizadas (considerando-se como valor esperado que
pelo menos 25% de cada grupo disciplinar participe em ações
de formação em cada ano letivo)
• Índice de participação de pais e encarregados de educação
nas ações formativas realizadas (considerando-se como valor
esperado que pelo menos 25% dos pais convidados participe)
• Índice de participação de assistentes operacionais e técnicos
nas ações de formação do plano realizadas (considerando-se
como valor esperado que pelo menos 50% participe em ações
de formação em cada ano letivo)
• Identificação da eficácia das ações formativas e de
capacitação no desenvolvimento profissional dos participantes
(análise de conteúdo de atas, relatórios e questões abertas do
questionário).
Quadro 15 - Avaliação do PEA
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6. DIVULGAÇÃO
O Projeto Educativo é o documento orientador e pedra angular de todos os documentos base e
ações desenvolvidas e a desenvolver do Agrupamento de Escolas, constituindo-se, nomeadamente,
como suporte para a elaboração, desenvolvimento e avaliação dos Planos de Melhoria, Curriculares
de Departamento, de Atividades, de Ano/Turma e de Formação.
Após aprovação do Conselho Geral, o Projeto Educativo será divulgado em todos os meios
eletrónicos utilizados pelo Agrupamento. Será ainda apresentado às associações de pais e aos
parceiros do Agrupamento.
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7. CONCLUSÃO
O Projeto Educativo, pensado para este conjunto de anos 2018-2022, procura articular com coesão e
coerência os recursos humanos, as disposições físicas, os curricula e as orientações educativas, o
Regulamento Interno e as práticas de gestão já consolidadas em órgãos equipas estáveis, com vista à
consecução bem sucedida da escolarização básica obrigatória nas diferentes escolas do Agrupamento.
Sem nunca pôr de parte a necessidade de atenção a mudanças pontuais de entrada e saída de recursos
ou a alterações de sensibilidades de política educativa, o Projeto Educativo visa transmitir à comunidade
escolar a previsão de resultados desejável, tendo em consideração o CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO E
SECUNDÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS ESSENCIAIS BASEADAS NO PERFIL DOS
ALUNOS, ou seja, os programas curriculares, as aprendizagens essenciais e o perfil de alunos à saída da
escolaridade obrigatória.
A descrição objetiva do agrupamento, com dados sobre a identidade, os recursos humanos, os serviços
e os resultados conseguidos ao longo dos últimos anos, ou seja, o acumulado de recursos e de
resultados, com pontos fortes e constrangimentos, servirá sempre para confronto de perspetivas de
trabalho e para a perspetivação de novas ambições educativas.
Onde queremos estar em 2022 merecerá a atenção de toda a comunidade escolar. Nesse sentido
convém ter presente a configuração global, ou seja o design do Projeto Educativo. Em primeiro
movimento de apresentação, o Projeto Educativo articula as aprendizagens essenciais com as
dimensões da autonomia (associada ao verbo diferenciar), da cooperação (associada ao verbo
comunicar) e da inovação (associada ao verbo criar), as quais são dimensões da socialização e do
desenvolvimento humano que abrangem um leque de possibilidades sempre em aberto. Em segundo
movimento, o PE articula as três dimensões anteriores com as perspetivas filosóficas do humanismo, da
reflexão, da interculturalidade, da intervenção e da paz, as quais são conceptualizações de política
educativa, sempre requerentes de investimento semântico, sempre carentes de aproximações
concretas, verificáveis, no contexto das comunidades escolares.
Ainda que em termos práticos de pauta final de avaliação e certificação o Projeto Educativo mantenha
uma visibilidade de imagem estável na comunidade escolar, em termos de processamento e de
operacionalização, por força do Perfil do Aluno e da configuração das dimensões articuladoras com as
aprendizagens, o Projeto Educativo espera dos recursos humanos docentes uma alteração substancial
de procedimentos e de aplicativos. Espera-se que a articulação curricular, nas várias dimensões de
estruturas educativas, equipas de apoio e apoios técnicos, encontre formas práticas e eficientes de
trabalho, evitando a burocratização excessiva da documentação e dos protocolos de ação.
Como em todos os empreendimentos de ambição humana, espera-se que a ponderação e a integração
de contributos se inspirem no concreto das relações de trabalho entre os pares e entre os sujeitos de
intervenção solicitados.
Uma palavra final para concluir sobre as vantagens da visibilidade, em termos de prémios, de
participações em projetos e de parcerias, sempre requerentes de motivação e de ritmos de trabalho
equilibrados.
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