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Acreditamos numa liderança sustentada por uma gestão participativa 

e democrática que incentiva a partilha de ideias, a capacidade de ouvir os 

outros, a assunção de uma atitude de abertura e flexibilidade perante o 

contributo de todos, promovendo a valorização, o reconhecimento e a 

motivação como aspetos fundamentais na construção de uma escola, que 

se pretende de excelência. 

Desejamos uma escola pública de excelência, cientes de que “[…] a 

melhor educação é a que se desenvolve como construtora de postura no 

mundo. Hoje, mais do que nunca, a escola deve preparar para o imprevisto, 

para o novo, para a complexidade e, sobretudo, para desenvolver em cada 

indivíduo a vontade, a capacidade e o conhecimento que lhe permitirá 

aprender ao longo da vida. Aquele que reconhece o valor da educação 

estuda sempre e quer sempre aprender mais […]” (Martins, G. d’Oliveira, 

2017, Perfil do Aluno à saída da escolaridade Obrigatória). 

  

“A Educação é o motor do desenvolvimento pessoal. É através 

dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de 

um mineiro pode chegar a chefe de fila, que um filho de 

trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma grande 

nação.” (Mandela, Nelson)  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Pinheiro, aqui 

adiante também designado por PE – AEPinheiro (Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas de Pinheiro) estabelece as orientações educativas, 

os princípios, os valores, as metas e as estratégias de escola para o 

quadriénio 2017/ 2021.  

Assume-se como desejável que a Escola, nos próximos quatro anos, 

prossiga o processo de reorganização do trabalho escolar já iniciado, em 

continuidade com alguns modelos pedagógicos já instituídos, e que estão 

diretamente relacionados com uma nova forma de organizar a escola, com 

a melhoria da qualidade das aprendizagens e do sucesso educativo dos 

alunos, em todos os ciclos de estudo.  

Como instituição que coloca a aprendizagem no centro de toda a sua 

atividade, reconhecerá como mais-valia a diversidade dos seus alunos, 

encontrando formas de lidar com essa diferença, adequando os processos 

de ensino às características e condições individuais de cada aluno, 

mobilizando os meios de que dispõe para que todos aprendam e participem 

na vida da comunidade educativa. Oferecerá um ambiente agradável, de 

confiança e abertura, um clima de colaboração e entreajuda, ordenado e 

seguro, que aspire a critérios de sucesso partilhados, em que o aluno é o 

ator principal de todo o processo educativo. Além disso, deverá ser capaz 

de decidir como gerir o currículo e para quê, no sentido de reforçar as 

aprendizagens dos alunos, que se pretendem cada vez mais integradas, 

articuladas e significativas, para dar sentido às diferentes áreas do 

conhecimento. 

Desta forma, é nossa pretensão capacitar o aluno para a consolidação 

e ampliação dos seus conhecimentos. Pretendemos alunos mais reflexivos, 

mais criativos, mais assertivos, mais argumentativos e, fundamentalmente, 

mais ousados, com conhecimento sólido e robusto, com saberes e valores 

para a construção de um mundo mais justo e solidário. Nesse sentido, todo 

o ensino deve ser entendido como uma construção, em que os saberes se 

vão mesclando, construindo um saber contínuo, diversificado e infinito. 
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Pretendemos uma Escola que valorize a participação cívica dos alunos 

como um processo participado, individual e coletivo, que apele à reflexão e 

à ação sobre os problemas sentidos por cada um e por todos. O exercício da 

cidadania implica por parte de cada indivíduo e daqueles com quem 

interage, uma tomada de consciência, cuja evolução acompanha as 

dinâmicas de intervenção e transformação social. A cidadania traduz-se 

numa atitude e num comportamento, num modo de estar em sociedade que 

tem como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da 

igualdade, da democracia e da justiça social. A parceria Família-Escola deve 

ser também valorizada e incentivada desde a educação pré-escolar. Desta 

forma, a diversidade e qualidade das atividades a desenvolver concorrerão 

para a formação integral dos alunos, contribuindo para que a Escola cumpra 

a sua função. A inovação e a criatividade deverão estar sempre presentes 

no processo de crescimento de todos e de cada um de nós. 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais afirmam-se, nestes pressupostos, como 

documentos de referência para uma tomada de decisão, contribuindo para a 

ligação e a articulação das decisões inerentes às várias dimensões do 

desenvolvimento curricular: organização e gestão curriculares, definição de 

estratégias, metodologias e procedimentos pedagógico-didáticos a utilizar 

na prática letiva.  

O currículo constitui, assim, o núcleo definidor da existência da 

escola, correspondendo o desenvolvimento curricular ao processo de 

transformar o currículo enunciado num currículo em ação. É, portanto, na 

ação de ensinar que se corporiza o sucesso curricular, ou seja, o que está 

em jogo é desenvolver a ação de ensinar em cada contexto de modo 

“apropriado” à situação, no sentido de maximizar o sucesso de quem 

aprende face a um determinado conteúdo curricular (Roldão, 2009). Para 

isso, impõe-se analisar, escolher, ajustar e diferenciar de modo a atingir 

com maior eficácia e melhor qualidade a aprendizagem curricular 

pretendida. 

A Escola tem de construir uma prática curricular atenta, próxima e 

flexível, tendo em conta os contextos e os alunos concretos. Isto é, tem que 
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planear, monitorizar, avaliar e melhorar de forma continuada e consistente 

as aprendizagens dos seus alunos 

A avaliação para as aprendizagens deve ser entendida como um 

processo pedagógico cujo propósito fundamental é melhorar/ facilitar o que 

se aprende e valorizar o que já foi aprendido. Citando Fernandes (2005, 

p.59), a avaliação deve induzir e/ou facilitar a tomada de decisões que 

regulem o ensino e as aprendizagens; a recolha de informação deve ir além 

dos resultados que os alunos obtêm nos testes; a avaliação deve envolver 

os professores, os pais, os alunos e outros intervenientes; os contextos de 

ensino e de aprendizagem devem ser tidos em conta no processo de 

avaliação; a definição de critérios é essencial para que se possa apreciar o 

mérito e o valor de um dado objeto de avaliação.  

Avalia-se, pois, para diagnosticar os conhecimentos, os saberes, as 

disposições, as competências que os alunos possuem no início de uma 

determinada sequência de aprendizagem; para potenciar as aprendizagens 

dos alunos nos diferentes domínios em que a educação se concretiza 

(saber-saber, saber-fazer, saber-ser, saber conviver) e para classificar e 

certificar os conhecimentos; avalia-se para prognosticar perfis de 

competências, delinear caminhos de sequência de estudos ou atividades 

sociais e profissionais.  

 Como documento que estabelece as orientações educativas, os 

princípios, os valores, as metas e as estratégias de escola para o quadriénio 

2017/ 2021 é importante que procure veicular a expressão de identidade e 

de autonomia de escola enquanto comunidade educativa e, assim, 

assegurar a coerência e a unidade da ação educativa. Enquanto tal, exprime 

uma cultura organizacional, que deve ser tomada como um desígnio 

coletivo. 
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Este documento é constituído por dois textos introdutórios, 

Preâmbulo e Introdução, e quatro capítulos estruturantes. No primeiro 

capítulo descreve-se o contexto educativo; no segundo capítulo são 

definidas a visão e a missão da escola; no terceiro capítulo traça-se o plano 

de ação educativa e as respetivas linhas orientadoras para a implementação 

do PE-AE Pinheiro; e no quarto capítulo faz-se referência ao modo como se 

promoverá a avaliação do PE- AE Pinheiro, partindo das funções operatória, 

permanente, participativa e formativa (NÓVOA, s/d, Web).  
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CAPITULO I 

O AGRUPAMENTO E A COMUNIDADE 
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I – CONTEXTO GEOGRÁFICO E SOCIOCULTURAL 

 

O Agrupamento de Escolas de Pinheiro foi criado por despacho do Senhor 

Diretor Regional de Educação do Norte, em 20 de junho de 2003. Localiza-se na 

zona sul do Concelho de Penafiel, que integra a NUT III do Tâmega e Sousa. Os 

alunos são oriundos das freguesias de Oldrões, Valpedre, Canelas, Eja, Rio-Mau, 

Sebolido e Termas de São Vicente. É composto pela Escola Básica da Calçada, a 

Escola Básica de Canelas, a Escola Básica da Portela, a Escola Básica de Pinheiro, 

a Escola Básica de Tojais, a Escola Básica de Valpedre e a Escola Básica do 

Douro, com oferta 

educativa da educação 

pré-escolar e 1.º ciclo 

do ensino básico; e a 

Escola Básica e 

Secundária de Pinheiro 

(sede do agrupamento 

de escolas), com 2.º e 

3.º ciclos do ensino 

básico e ensino 

secundário – Cursos 

Científico-Humanísticos 

e Cursos Profissionais. 

É, ainda, esta última 

entidade, promotora do 

Centro de Qualifica do 

Agrupamento de Escolas 

de Pinheiro.  

É de referir que os 

diferentes 

estabelecimentos  

de educação e ensino 

que compõem o agrupamento se encontram dispersos, chegando alguns a distar 

cerca de 15 km da escola sede, características geográficas que se constituem 

como fatores negativos face ao desenvolvimento da região, em geral, e ao 



(RE) PENSAR A ESCOLA 
PROJETO EDUCATIVO 

2018-2021 

 

10 

 

desenvolvimento educativo, em particular, devido à dispersão e isolamento dos 

agregados populacionais, que apresentam também uma baixa densidade 

demográfica. 

 No que concerne às áreas de atividade económica, constatámos que é no 

setor secundário que se concentra a maior parte da estrutura económica do 

concelho, com particular destaque para as áreas da construção civil, extração de 

granitos, indústria transformadora (têxtil e madeira) e da produção de vinhos 

verdes. No entanto, tem-se vindo a assistir a um aumento bastante significativo 

do setor terciário, com o aparecimento de um grande número de empresas 

dedicadas à prestação de serviços e comércio de produtos. 

 Apesar da diminuição do peso da agricultura, ela constitui, ainda, um 

considerável sustentáculo, assumindo especial relevo a pecuária e as explorações 

de pequena dimensão – onde se destacam as hortas familiares -, 

excessivamente fragmentadas e geograficamente dispersas. As culturas de maior 

relevo são o milho, a batata e a vinha. Para muitos residentes representa uma 

atividade complementar, orientada principalmente para uma agricultura de 

subsistência.  

 De acordo com a Base de Dados PORDATA o número de desempregados 

inscritos nos Centros de Emprego e de Formação Profissional, no total da 

população residente no concelho de Penafiel com 15 a 64 anos, tem vindo a 

diminuir, nos últimos 4 anos, registando no ano de 2016 o valor de 9,2%. No 

entanto, nos últimos anos, tem vindo a aumentar o fluxo migratório, com saída 

de um número cada vez maior de indivíduos do concelho, na procura de 

emprego. 

 A população empregada residente do concelho caracteriza-se por uma 

predominância de indivíduos que possuem o 9.º ano do ensino básico (67,2%) e 

que se enquadram na faixa etária dos 35 aos 44 anos (28,6%). 

 Há ainda a referir que 1,1% da população não possuiu qualquer nível de 

escolaridade. 

  No contexto do núcleo familiar, consideram-se problemas com elevado 

grau de dificuldade de resolução, o elevado número de situações de pobreza, 

associado a ausência de competências, mau planeamento familiar, 

subsidiodependência e problemas associados a fenómenos de exclusão e 

marginalidade.  
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Mas o alargamento da escolaridade obrigatória para doze anos obrigou a 

uma revolução escolar, social, familiar e de mentalidades. Ao mesmo tempo, 

assiste-se hoje a fenómenos de mudança mais vigorosos e rápidos que têm 

provocado alterações a nível social e relacional. A escola, enquanto espaço de 

aprendizagens (formais e não formais), vê-se “a braços” com a necessidade de 

integrar, numa Escola para Todos, uma revolução que acontece de fora para 

dentro, sendo possível observar a inadequação das suas estruturas 

organizacionais para dar reposta aos novos problemas (Formosinho e Machado, 

2008). 

 O boom das redes sociais, nos últimos anos, trouxe novos desafios aos 

pais e à escola, nomeadamente uma nova linguagem, uma nova forma de 

relacionamento pessoal e de estar social e, ainda, uma forma de estar em que os 

alunos são mais expostos a pessoas e comportamentos díspares (e nem sempre 

reais) das realidades em que vive. É importante referir que nestas idades os 

alunos têm dificuldade em considerar e avaliar as situações perigosas, 

nomeadamente o contacto com desconhecidos e/ou o envio de fotografias. 

Esta nova realidade complexa coloca  dificuldades aos pais e educadores, 

para acompanharem e compreenderem o que os filhos fazem no telemóvel. Se 

neste meio socioculturalmente mais desfavorecido existe dificuldade em 

acompanhar o processo educativo dos filhos pela disparidade de habilitações 

académicas, o mesmo se passa com a monitorização do uso da internet, mais 

concretamente, a sua participação nas redes sociais.  

Estes novos problemas como o ciberbulling, o sextexting e o contacto com 

desconhecidos - necessidade de contacto permanente – passam-se na internet 

(no telemóvel de cada um) estando mais escondidos e de difícil monitorização e 

controlo. Acresce, ainda, o facto de estes problemas estarem "dentro do quarto" 

de cada aluno e poderem colocar em causa o seu desenvolvimento cognitivo e 

emocional.  
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II - O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO 

 

Escola Básica da Calçada 

 

A Escola Básica da Calçada, situada na freguesia de 

Oldrões1 é um edifício do plano centenário que foi 

requalificado no ano de 2015, para servir a educação 

pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico da 

freguesia de Oldrões. Possui duas salas de atividades 

para a educação pré-escolar e seis salas de aulas 

para o 1.º ciclo, cantina, um espaço exterior e um parque infantil. O edifício 

anexo foi recuperado e adaptado para sala de professores. Não possui espaço 

coberto para a prática da educação física. O estado de conservação deste 

equipamento é bom.  

 Nem todas as salas de aula estão equipadas com computadores, quadros 

interativos e projetores multimédia, o que condiciona o recurso regular às novas 

tecnologias. A iluminação e a insonorização são as adequadas. Existe 

aquecimento e funciona normalmente. 

 

Escola Básica de Canelas 

 

 

A Escola Básica de Canelas foi inaugurada em 

2012 na Freguesia de Canelas2. O edifício que 

alberga os alunos do 1.º ciclo foi construído de 

raiz e faz a ligação entre dois equipamentos já 

existentes, o Jardim de Infância de Canelas e o 

polidesportivo da Junta de Freguesia. A Escola é 

composta por dois edifícios ligados entre si por 

espaços exteriores.  

                                                 
1 mais informação sobre a freguesia de Oldrões em http://www.jf-oldrões.pt/ 

 
2 mais informação sobre a freguesia de Canelas em http://www.jf-canelas.pt/ 



(RE) PENSAR A ESCOLA 
PROJETO EDUCATIVO 

2018-2021 

 

13 

 

 No edifício do Jardim de Infância existem duas salas de atividades, uma 

sala de polivalente (antiga cantina) e uma sala de professores e no espaço 

exterior contíguo ao mesmo existe o parque infantil. O estado de conservação 

destes equipamentos é razoável, necessitando, porém, de alguns trabalhos de 

requalificação. O edifício que acolhe as turmas do 1.º ciclo tem óptimas 

condições, dispondo de cinco salas de aula e quatro salas específicas: uma sala 

polivalente, uma sala para biblioteca, uma cantina e uma sala de professores. No 

espaço exterior encontramos o recreio. Os alunos realizam a prática desportiva 

no polidesportivo da autarquia, havendo ligação interna entre estes 

equipamentos. Não apresenta barreiras arquitetónicas. 

 As salas de aula estão equipadas com computadores, quadros interativos e 

projetores multimédia. O material em cada sala de aula é o apropriado. A 

iluminação e a insonorização são as adequadas. Existe aquecimento e funciona 

normalmente. 

 

Escola Básica de Pinheiro  

 

A Escola Básica de Pinheiro é um edifício 

moderno, com ótimas condições, inaugurado 

em outubro de 2015. Localizado na freguesia 

de Termas de S. Vicente3 é composto por seis 

salas de aula para o 1.º ciclo do ensino básico, 

duas salas de atividades para a educação pré-

escolar, uma sala para uma biblioteca, um 

campo de jogos, uma sala para docentes, refeitório e polivalente. As salas de 

aula estão equipadas com computadores, quadros interativos e projetores 

multimédia. O material em cada sala de aula é o apropriado. A iluminação e a 

insonorização são as adequadas. Existe aquecimento e funciona normalmente. 

Não apresenta barreiras arquitetónicas.  

  

                                                 
3  mais informação sobre a freguesia das Termas de S. Vicente em http://www.jf-termasaovicente.pt/ 
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Escola Básica de Portela 

 

A Escola Básica de Portela4 é um edifício 

construído de raiz, inaugurado em 17 de 

setembro de 2011 e que se encontra bem 

conservado. Este equipamento é composto por 

quatro salas de aula para 1.º ciclo do ensino 

básico, duas salas de atividade para a educação 

pré-escolar para a educação pré-escolar, um 

espaço para a biblioteca, uma sala de professores, campo de jogos, balneários, 

refeitório e um polivalente. Nem todas as salas de aula estão equipadas com 

computadores, quadros interativos e projetores multimédia, o que condiciona o 

recurso regular às novas tecnologias. A iluminação e a insonorização são as 

adequadas. Existe aquecimento e funciona normalmente. Não apresenta 

barreiras arquitetónicas. Situa-se na freguesia das Termas de S. Vicente. 

 

Escola Básica de Tojais 

 

A Escola Básica de Tojais, situa-se na freguesia de Termas de S. Vicente5, 

ocupando um edifício do plano centenário, 

requalificado. É constituída por uma sala de 

atividades para a educação pré-escolar, duas 

salas de aula para os alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico, uma sala de professores, uma 

pequena sala de apoio, instalações sanitárias, 

refeitório e cantina. Dada a carência de salas 

para os alunos inscritos no 1.º ciclo, duas turmas têm aulas em salas pré-

fabricadas (contentor). Todas as salas têm computador, mas nenhuma possuiu 

quadro interativo nem projetor multimédia. A iluminação e a insonorização são 

as adequadas. Existe aquecimento e funciona normalmente. Não apresenta 

barreiras arquitetónicas.  

                                                 
4 mais informação sobre a freguesia das Termas de S. Vicente em http://www.jf-termasaovicente.pt/ 
 
5 mais informação sobre a freguesia das Termas de S. Vicente em http://www.jf-termasaovicente.pt/ 
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Escola Básica de Valpedre 

 

Situada na freguesia de Valpedre a Escola Básica de Valpedre6 é constituída por 

dois edifícios que não comunicam entre si, situando-se em lados diferentes da 

via pública e que dá acesso aos edifícios.  

O edifício da educação pré-escolar foi 

construído em 2002 e possui duas salas de 

atividades, um refeitório e instalações 

sanitárias. O seu estado de conservação é 

pouco satisfatório, uma vez que as salas de 

atividades, o refeitório, as instalações sanitárias 

e espaço exterior necessitam de obras de requalificação. As salas de atividades 

não estão equipadas com computadores, quadros interativos e projetores 

multimédia, o que condiciona o recurso regular às novas tecnologias. A 

iluminação e a insonorização não são as mais adequadas. Existe aquecimento e 

funciona normalmente. Não apresenta barreiras arquitetónicas. 

 

O edifício onde se desenvolvem as atividades do 

1.º ciclo foi inaugurado em 2012. É composto 

por cinco salas de aula, um espaço para a 

biblioteca, uma sala de professores, campo de 

jogos, balneários, refeitório e uma sala 

polivalente. Todas as salas de aula estão 

equipadas com computadores, quadros 

interativos e projetores multimédia o que permite o recurso regular às novas 

tecnologias. A iluminação e a insonorização são adequadas. Existe aquecimento e 

funciona normalmente. Não apresenta barreiras arquitetónicas. 

  

                                                 
6 mais informação sobre a freguesia de Valpedre em http://www.jf-valpedre.pt/ 
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Escola Básica do Douro 

 

O imóvel construído de raiz na Freguesia de 

Rio Mau, inaugurado em 2011, possui muito 

boas condições, e serve os alunos residentes 

nas freguesias de Rio Mau7 e Sebolido8. Esta 

escola é constituída por um edifício com dois 

pisos, usufruindo de oito salas de aula, duas 

para o pré-escolar e seis para o 1.º ciclo do ensino básico e quatro salas 

específicas: uma biblioteca, uma sala polivalente, uma sala de professores e uma 

cantina. A sala polivalente é utilizada, também, para a prática da Educação 

Física. Possui balneários. No espaço exterior encontramos um campo de jogos, 

um parque infantil e vários espaços verdes. Não apresenta barreiras 

arquitetónicas. 

 As salas de aula estão equipadas com computadores, quadros interativos e 

projetores multimédia. O material em cada sala de aula é o adequado. A 

iluminação e a insonorização são as adequadas. Existe aquecimento e funciona 

normalmente.  

 

Escola Básica e Secundária de Pinheiro 

 

A escola sede situa-se na freguesia das 

Termas de S. Vicente e foi construída no 

ano de 1983, iniciando a sua atividade 

letiva com o 5.º ano de escolaridade, como 

Escola Preparatória, a 1 de fevereiro de 

1984. No entanto, a sua criação foi 

oficializada apenas a 3 de novembro de 

1984, pela Portaria n.º 846/84.  

                                                 
7 Para aceder a mais informação sobre a freguesia de Rio Mau em http://www.jf-riomau.pt/ 
 
8 Para aceder a mais informação sobre a freguesia de Sebolido em http://www.jf-sebolido.pt/ 
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 Em 1986, por despacho n.º 212/MEC/86, passou a integrar também o 

Ensino Secundário Unificado, alargando a sua resposta educativa na região. A 

sua designação foi depois alterada para C + S de Pinheiro, em 1988, por Portaria 

n.º 136/88, de 29 de Fevereiro. Mais tarde, de acordo com as reformas do 

sistema educativo, passou a designar-se por Escola de 2.º e 3.º Ciclos de 

Pinheiro. No ano letivo de 2007/2008, passou a integrar o Ensino Secundário, 

assumindo então a denominação de Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos com Ensino 

Secundário de Pinheiro. Em novembro de 2010, acompanhando as modificações 

introduzidas na designação dos estabelecimentos escolares, passa a denominar-

se então Escola Básica e Secundária de Pinheiro. 

 

Apesar dos trinta e cinco anos de 

existência apresenta um estado de 

conservação satisfatório, necessitando, 

no entanto, de obras de ampliação e 

requalificação urgentes.  

 

 O número insuficiente de espaços especializados e a qualidade dos 

mesmos reflete-se no modus operandi da Escola, inviabilizando, por vezes, o 

exercício de uma gramática escolar renovada que torne possível uma outra 

forma de escolarizar as crianças e adolescentes, que torne possível uma outra 

forma de fazer aprender os alunos.  

 A Escola Básica e Secundária de Pinheiro é composta por seis pavilhões. 

Nos pavilhões A, C e T existem vinte e oito salas normais, três laboratórios 

(Físico-química, Ciências Naturais/Biologia, Tecnologias de Informação e 

Comunicação), quatro salas de Educação Visual/ Educação Tecnológica, uma sala 

de Educação Musical e um auditório. No pavilhão B, encontramos a biblioteca, a 

sala de professores, os serviços de administração escolar, os gabinetes de 

psicologia, o gabinete do Centro Qualifica e o gabinete da diretora. Existe um 

pavilhão gimnodesportivo com uma sala especializada, um campo de jogos, 

balneários e sala de professores. Há, também, um campo de jogos exterior para 

a prática de várias modalidades desportivas, com pista e caixa de areia. No 

pavilhão R existe o bar dos alunos, uma sala de convívio, a papelaria, a 
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reprografia, o refeitório, a cantina e a sala Restaurante/Bar. Em todos os 

pavilhões existem instalações sanitárias.  

 O acesso à internet muito lento e a inexistência de computadores, quadros 

interativos e projetores multimédia em todas as salas de aula, condicionam o uso 

das novas tecnologias em sala de aula. A iluminação e a insonorização não são 

as adequadas. Existe aquecimento que funciona na maioria dos espaços.  

Apresenta barreiras arquitetónicas. 

 

RECURSOS HUMANOS 

ALUNOS 

 Ao longo dos últimos anos, o número de alunos que frequentam o AE de 

Pinheiro tem vindo a diminuir, acompanhando o decréscimo da taxa de 

natalidade que se faz sentir no concelho de Penafiel. No gráfico que se segue 

podemos observar as oscilações verificadas nos anos letivos 2016/2017 e 

2017/2018. Como podemos constatar, o aumento de alunos no Ensino 

Secundário e no Ensino Profissional é pouco significativo para superar a perda 

verificada em todos os outros níveis de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico1 – Distribuição dos alunos por ciclos  
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 Quando analisamos a distribuição dos alunos pelos diferentes anos de 

escolaridade constatamos que é nas passagens do 1.º ciclo para o 2.º ciclo e do 

3.º ciclo para o ensino profissional e/ou ensino secundário que há uma maior 

perda de alunos, justificável não só pela insuficiência de transportes públicos – o 

que condiciona a mobilidade de alunos e encarregados de educação – mas, 

também, pelas escolhas realizadas pelos jovens que terminam o 9.º ano de 

escolaridade. 

 Nos quadros 1 e 2 estão registadas as médias de idades das 

crianças/jovens que frequentam o AE de Pinheiro, no ano letivo 2017/2018, por 

ano de escolaridade. Uma leitura atenta dos mesmos permite concluir que a 

maioria dos estudantes tem percursos de sucesso sem retenções. 

 

Pré- 

Escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

1ºano 2.º ano 3.ºano 4.ºano 5ºano 6ºano 7.ºano 8ºano 9ºano 

4,2 6,0 7,0 8,1 9,1 10,2 11,1 12,3 13,2 14,1 

 

Quadro 1 

 

 

 

 

                           

Quadro 2 

 

 Já a distribuição dos alunos por sexo é a que se encontra descrita no 

gráfico seguinte.  

 

Gráfico 2 - Distribuição dos alunos por sexo  
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 A análise deste gráfico permite-nos constatar que não há diferenças 

significativas entre o número de rapazes e raparigas inscritos nos diferentes 

ciclos de ensino. No pré-escolar há mais 25 rapazes, no 1.º ciclo mais 15 

raparigas, no 2.º ciclo mais 4 rapazes, no 3.º ciclo mais 2 raparigas, no ensino 

profissional mais 8 rapazes e no ensino secundário mais 2 rapazes. 

 A maioria dos nossos alunos provém de meios socioculturalmente 

desfavorecidos, estando registado no quadro 3 o número de alunos, por 

escalões, no ano letivo 2017/2018, que usufruem de abono de família e 

respetivo escalão da Ação Social Escolar. 

             

             

Escolas Escalões da ASE Escalões Abono de Família 

A B C Total 1 2 3 Total 

EB Calçada 20 18 0 38 20 18 0 38 

EB Tojais 3 1 0 4 3 1 0 4 

EB Douro 5 5 0 10 5 5 0 10 

EB Portela 15 16 0 31 15 16 0 31 

EB Pinheiro 24 22 0 46 24 22 0 46 

EB Canelas 14 9 0 23 14 9 0 23 

EB Valpedre 15 17 0 32 15 17 0 32 

EBS Pinheiro 314 198 101 613 244 257 101 602 

Totais 410 286 101 797 340 345 101 786 

Quadro 3 

 Pela sua análise podemos concluir que 51,2% dos alunos beneficia de 

apoios da Ação Social Escolar. Destes, 52% têm escalão A e 36,3% têm escalão B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – percentagem de alunos subsidiados por escola 
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Há, ainda, a referir que, no ano letivo 2017/2018, 16,4% dos alunos inscritos no 

Ensino Profissional e Ensino Secundário usufruem de Bolsas de Mérito.  

       

DOCENTES 

  

 O quadro do AE de Pinheiro é constituído por 147 docentes. Se 

considerarmos o tempo de serviço dos professores do quadro constatamos 

estarmos na presença de um corpo docente com bastante experiência 

profissional, já que 16,4% desempenham funções há mais de 30 anos, 49,2% 

entre 20 e 30 anos, 33,6% entre 10 e 20 anos e 0,8% com menos de 10 anos de 

serviço. É, também, significativo o número de docentes que possuem pós-

graduações e mestrados. Apenas um docente possui doutoramento. 

     

 

 

 Porém, a grande mobilidade anual do corpo docente, devido às alterações 

ocorridas nos últimos anos no concurso docente, é um forte constrangimento à 

organização escolar. 

 

NÃO DOCENTES 

 

 O AE de Pinheiro dispõe de 87 assistentes operacionais, distribuídos pelos 

diferentes estabelecimentos que constituem o agrupamento, sendo que 45 

possuem vínculo com o Ministério da Educação e 42 com a Autarquia, conforme a 

informação apresentada no gráfico 6.  

 

16,4 

49,2 

33,6 

0,8 

Gráfico 5 -  Anos de serviço do corpo docente 
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Gráfico 6 – Distribuição dos AO por escola e vínculo 

 

         Os Serviços de Administração Escolar encontram-se na Escola Básica e 

Secundária de Pinheiro, sede do AE de Pinheiro, e são constituídos por 8 

assistentes técnicos e 1 CSAE. 

 O Agrupamento possui, ainda, dois técnicos superiores de psicologia, 

contratados a termo resolutivo incerto, no âmbito do programa TEIP 3, para o 

desenvolvimento de ações previstas no Plano de Melhoria.  

 Ainda relativamente ao pessoal não docente, é de referir que os 

funcionários que exercem funções no Agrupamento possuem, na sua maioria, 

habilitações literárias equivalentes ou superiores ao 9.º ano de escolaridade. Há, 

no entanto, não docentes que possuem bacharelato ou licenciatura.  

   

PAIS/ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Ao analisarmos os dados referentes ao número de alunos por filiação e 

habilitações constatamos que, nos últimos quatro anos, o nível de qualificação 

dos pais/ encarregados de educação aumentou, especialmente as habilitações 

académicas das mães e dos pais mais jovens, mas ainda é reduzido o número de 

encarregados de educação que possui habilitações académicas de nível superior 

(4,1%) e/ou o ensino secundário (15,7%). A maioria dos pais e das mães possui 
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apenas o ensino básico: 16,8% o 1.º ciclo, 29,2% o 2.º ciclo e 27,5% o 3.º ciclo. 

Há, ainda, dois encarregados de educação sem quaisquer habilitações 

académicas. Constata-se também que as mães possuem habilitações superiores 

às dos pais. 

 

 

Gráfico 7 - Habilitações académicas dos pais e das mães dos alunos - 2017 

  

 Perante estes dados e, considerando que são os alunos oriundos de meios 

socioculturais mais desfavorecidos os que mais reprovam e que mais tempos 

demoram a concluir os vários níveis de ensino, confirmamos, uma vez mais, que 

a Escola tem de construir uma prática curricular atenta, próxima e flexível, tendo 

em conta os contextos e os alunos em particular. Isto é, tem que planear, 

monitorizar, avaliar e melhorar, de forma continuada e consistente, as 

aprendizagens dos seus alunos. E, quando se verificam dificuldades na 

aprendizagem, tem que se gerar dispositivos de compreensão que ajudem a 

ultrapassar os obstáculos para, à posteriori, se agir em conformidade. Segundo 

Canário (2008), a Escola deve importar práticas educativas que conduzam a 

aprendizagens significativas, pois só desta forma se combaterá as desigualdades 

sociais e melhoraremos resultados escolares. 
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OFERTA EDUCATIVA 

 

  O Agrupamento de Escolas de Pinheiro disponibiliza à população do 

concelho de Penafiel e, prioritariamente, à população da zona sul, uma oferta 

educativa que compreende a educação pré-escolar, o ensino básico geral (1.º, 

2.º e 3.º ciclos) e o ensino secundário (cursos científico humanísticos e cursos 

profissionais). 

 A aposta estratégica na diversificação da oferta educativa e formativa é 

ainda reforçada pela existência do Centro Qualifica, fortalecendo assim a 

intervenção da Escola na comunidade.  

 Para além do currículo formal, os alunos dos diferentes níveis de ensino 

poderão frequentar atividades de enriquecimento curricular, projetos e clubes. 

Destacamos, assim: 

- no pré-escolar: ensino da música e atividade física e desportiva; projetos no 

âmbito do Erasmus+, etwinning, Plano Nacional de Leitura, Eco-Escolas e outros 

de âmbito nacional e concelhio; 

- no 1.º ciclo: ensino do inglês, ensino da música, atividade física e desportiva; 

projetos no âmbito Erasmus+, etwinning, Plano Nacional de Leitura, Desporto 

Escolar, Eco-Escolas e outros de âmbito nacional e concelhio. 

- nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário: projeto Cientistas de Palmo e Meio; 

Aprender, experimentando em Laboratório; Viver a Escola; Tuna Estudantil; 

Desporto Escolar; Jornal Escolar; Educação para a Saúde; Eco-Escolas; Plano 

Nacional de Leitura; Programa Erasmus +, etwinning e os clubes de Inglês, 

Francês e Proteção Civil e outros projetos de âmbito nacional e concelhio. 

 
PROTOCOLOS E PARCERIAS 
 

 Atualmente, os novos desafios que se colocam à Escola apontam para a 

necessidade de criação local de redes e parcerias educativas, numa escola 

autónoma e inclusiva. É este o sentido, afinal, da escola para todos, com uma 

flexibilidade organizacional e pedagógica que gere condições para a construção 

participada do currículo. Assim, o Agrupamento de Escolas de Pinheiro tem vindo 

a celebrar diversos protocolos com diferentes entidades, numa perspetiva 

pluridisciplinar, com o intuito de  abrir   novos caminhos para os alunos, para a  
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Escola e para a comunidade, com vantagens mútuas para todos os participantes, 

beneficiando a Escola das estruturas existentes no meio e ajudando ao seu 

desenvolvimento económico e social. 

 Foram celebrados protocolos com Universidades, com organismos públicos 

e privados do concelho e com empresas privadas. 

 

UNIVERSIDADES: 

- Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto 

- Universidade Lusíada 

- Universidade Católica 

- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

ORGANISMOS PÚBLICOS E PRIVADOS:  

- Câmara Municipal de Penafiel 

- Juntas de Freguesia 

- APADIMP 

- ACES Tâmega e Sousa 

- Unidade de Saúde do Concelho de Penafiel 

- Associação Empresarial de Penafiel 

- Instituto de Emprego e Formação Profissional 

- Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios 

- Associação para o Desenvolvimento de Lagares 

- Associação para o Desenvolvimento de Figueira 

- Escolas do Concelho de Penafiel e entidades formativas 

- CATIM 
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EMPRESAS PRIVADAS: 

 

MELO & AZEVEDO 

JOSÉ MARIA LOURENÇO RODRIGUES 

LEVIBASIC, UNIPESSOAL, LDA 

ELECTRO RFM UNIPESSOAL, LDA 

Pizzaria Ricardo (Penafiel) 

Restaurante Ponte de Pedra 

Pizzaria Ricardo – Termas S. Vicente 

Fish Bar 

O Roscas 

Pedra Azul 

Cunha Jorge 

Pedro Couto & Herdeiros, Lda. 

Distriparedes Supermercados, Lda. 

JAF – Perfumaria e Acessórios de Moda 

Fotolina – Arte Fotográfica, Lda. 

Fielporta – Importação e Exportação 

de Portas, Lda. 

Pingo Doce – Distribuição Alimentar, SA 

Meneses & Filhos, Lda. 

Elma Car de Francisco Sousa 

ZonaLC.com, Lda. 

CMP - Férias Educativas 

CMP - Gabinete da Cultura 

CMP - Museu Municipal 

CMP - Gabinete de Gestão Desportiva 

CMP - Arquivo Municipal 

Churrasqueira Tudo na Brasa 

Park Hotel – Penafiel 

O Sousa 

O Farela 

Pátio do Sameiro 

Panami – Penafiel 

ZonaLC.com 

Vieira & Soares 

Precur 

Fersanis - Gestão e Contabilidade, 

Lda. 

Maria José Ferreira Cruz 

Centro Social e Paroquial Stº Estêvão 

de Oldrões 

Auto S. Paio 

Maria Fernanda Teixeira Ferreira da 

Cruz 

Arte Fotográfica 

Associação Empresarial de Penafiel 

Parque Biológico de Gaia 

Industria Rock 

Bracalândia 

Termas de S. Vicente Palace Hotel & 

Spa 

Inatel de Entre - os - Rios  

Penafiel Park Hotel & Spa  

Caldas da Saúde em Santo Tirso 
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ANÁLISE SWOT 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Ambiente interno promotor de trabalho 

colaborativo entre docentes. 

 Oferta educativa diversificada. 

 Adesão e implementação de iniciativas 

educacionais. 

 Implementação de grupos flexíveis de 

instrução (assessorias, grupos homogénius, 

turmas ninho, tutorias pedagógicas, 

prepara-te, …). 

 Bibliotecas escolares promotoras de 

diferentes iniciativas de combate à iliteracia 

e de divulgação literária, científica e das 

artes. 

 Aposta nas novas tecnologias 

 Liderança atenta e inovadora mobilizadora 

das lideranças intermédias e da 

participação dos pais e encarregados de 

educação. 

 Gestão dos recursos humanos centrada 

nas pessoas e nas suas competências 

profissionais. 

 Práticas de articulação curricular entre 

diferentes níveis. 

 Implementação de sessões de trabalho 

colaborativo semanais. 

 Práticas de divulgação dos diferentes 

documentos orientadores da unidade 

organizacional. 

 Existência de diversidade de projetos de 

cariz nacional e internacional. 

 Projeto prevenção interventiva no âmbito 

do abandono, indisciplina e absentismo 

(mediação em contexto escolar e 

mediação social). 

 Realização de ações de capacitação. 

 Promoção de ações de capacitação. 

 Diálogo Escola-Famílias (diretor de 

turma, campanhas permanentes de 

solidariedade/ voluntariado, exposições). 

 Jornadas de partilha e reflexão. 

 

 Discrepância entre os resultados da 

avaliação interna e externa. 

 Variabilidade dos valores de sucesso 

relativamente a anos letivos anteriores, em 

algumas disciplinas dos diferentes anos de 

escolaridade. 

 Aumento do número de alunos com elevadas 

dificuldades de aprendizagem e elegíveis no 

âmbito da Educação Especial. 

 Fraca participação dos Encarregados de 

Educação na vida escolar 

 Supervisão e acompanhamento da prática 

pedagógica em sala de aula pouco 

desenvolvida. 

 Clima de sala de aula (ao nível de 

ocorrências disciplinares). 

 Dificuldade no controlo nas entradas e saídas 

dos alunos, na escola sede, no período de 

maior afluência. 
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OPORTUNIDADES Constrangimentos 

 Existência de consultoria externa. 

 Existência de microrredes (partilhas de boas 

práticas entre escolas, rede Interteip UCP). 

 Existência de protocolos e parcerias com 

diferentes entidades. 

 Existência de contrato de autonomia. 

 Integração no programa TEIP. 

 Valorização da Educação por parte da 

Autarquia. 

 Participação em projetos (Erasmus+, e-

twinning, autonomia e flexibilidade curricular). 

 

 

 Agravamento do contexto socioeconómico; 

 Constante mobilidade docente; 

 Falta de pessoal não docente profissional e 

qualificado. 

 Critérios de elegibilidade para a Educação 

Especial restritos. 

 Deficiente rede de transportes local; 

 Dispersão das Unidades de Ensino que 

compõem o AE de Pinheiro; 

 Emigração, envelhecimento populacional e 

redução da população escolar. 

 Baixo nível de escolaridade e sociocultural 

dos pais e encarregados de educação 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 

 

“O que distingue o desenvolvimento do atraso é a aprendizagem. O aprender a 

conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e a viver com os outros e o 

aprender a ser constituem elementos que devem ser vistos nas suas diversas 

relações e implicações. Isto mesmo obriga a colocar a educação durante toda a vida 

no coração da sociedade – pela compreensão das múltiplas tensões que condicionam 

a evolução humana. O global e o local, o universal e o singular, a tradição e a 

modernidade, o curto e o longo prazo, a concorrência e a igual consideração e 

respeito por todos, a rotina e o progresso, as ideias e a realidade – tudo nos obriga à 

recusa de receitas ou da rigidez e a um apelo a pensar e a criar um destino comum 

humanamente emancipador.” (Guilherme d’Oliveira Martins, 2017) 

 

 

 Tendo em consideração o diagnóstico estratégico do Agrupamento de 

Escolas de Pinheiro e o nosso desejo coletivo, a Missão, a Visão, os Valores e os 

Princípios Orientadores irão nortear o nosso futuro; um futuro a construir 

coletivamente, e não apenas a idealizar. 

  

MISSÃO  

O Agrupamento de Escolas é uma comunidade educativa que terá como 

missão promover a formação integral da pessoa. É uma Escola pública, do século 

XXI, que prepara para um mundo imprevisto, complexo e em constante 

mutação, desenvolvendo na pessoa a vontade, a capacidade e o conhecimento 

que lhe permita aprender ao longo da vida. 

 

VISÃO  

Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência contribuindo, 

assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e 

direitos, capazes de atuar como agentes de mudança, num ambiente 

participativo, aberto e integrador. 

Propiciar uma Escola reconhecida pelo seu humanismo e por elevados 

padrões de exigência e responsabilidade, que valoriza o conhecimento, como 

condição de acesso ao mundo do trabalho e ao prosseguimento de estudos. 
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VALORES   

 Liberdade 

 Responsabilidade e Integridade 

 Competência e Profissionalismo 

 Empenho e Disponibilidade 

 Tolerância e Solidariedade 

 Humanismo e Justiça 

 Cidadania e Participação 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

O AE de Pinheiro deve manter-se focado na sua missão, tendo presente 

que as políticas educativas em vigor apontam para a importância que a Educação 

tem na promoção de valores, de conhecimentos e de atitudes necessários à 

democracia, ao diálogo intercultural e ao desenvolvimento pessoal, tão 

necessários para a aprendizagem de competências para o sucesso, para a 

integração na vida social e progresso económico. 

O AE de Pinheiro deve organizar-se por forma a promover trabalho 

colaborativo entre docentes e entre alunos, uma maior integração curricular e 

uma avaliação ao serviço das aprendizagens. Deve atuar, preventivamente, 

antecipando fatores preditores de insucesso e de abandono escolar, 

implementando medidas que garantam uma Educação Inclusiva.  
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CAPÍTULO III 

DOMINIOS DE INTERVENÇAO  
E METAS EDUCATIVAS 
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 Ao definirmos os domínios de intervenção e as metas educativas, 

encaramos a Escola como mediadora que reconstrói o currículo prescrito, 

transformando-o no currículo integrado e real, que ao ser experienciado pelos 

alunos é recebido e (re) interpretado.  

 Gerir o currículo implica, pois, fazer opções sobre a natureza do que está 

contido nos documentos prescritos e o que dá sentido à Escola; obriga a explicar 

as prioridades e a definir para quê, o quê, como, quando, onde e com que meios 

se vai ensinar e aprender. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Pensar  a Escola  em conjunto 

•Flexibilidade 

•Organização e gestão de tempos, 
espaços e recursos 

•Organizar o acesso à 
aprendizagem 

•Formação de recursos Humanos 

•Trabalho  em rede 

•Construção de equipas de      
trabalho colaborativo 

•Aprendizagem organizacional 

•Monitorização  

•Instrumento de transferência 
de cultura 

•Conjunto de meios para o 
desenvolvimento individual 

•Perfil dos alunos 

•Competências Essenciais 

•Programas e metas 

•Curículo formal e não formal 

•Projetos de ação 

•Escola singular no contexto local 

•Cultura de Escola 

•Cultura de desenvolvimento 
organizacional 

•Configurador do currículo 

•Currículo partilhado, pensado     
por todos 
 

 
PEE 

GESTÃO 
CURRICULAR 

GESTÃO 
ORGANIZACIONAL 

DESENVOLVIMENTO 
ORANIZACIONAL E 
PROFISSIONAL 

Aprendizagem e desenvolvimento dos alunos 
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DOMINIOS DE INTERVENÇÃO E METAS EDUCATIVAS 

 

Tendo em consideração a caracterização e diagnóstico realizados, através 

da recolha de informação junto das diferentes estruturas educativas, dos 

relatórios de autoavaliação e TEIP, e da análise dos resultados da avaliação 

interna e externa, bem como o Perfil dos alunos à saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essências, a Estratégica Nacional de Educação 

para a Cidadania e os programas e as metas curriculares, foi possível identificar 

as necessidades e, assim, estabelecer um plano de ação estratégica em três 

domínios de intervenção. Para a concretização deste plano potenciam-se os 

recursos disponíveis no Agrupamento, assim como aqueles que decorrem da 

celebração do Contrato de Autonomia, do Programa TEIP3 e do  PIICIE (Plano 

Integrado e  Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Concelho de 

Penafiel). 

  

        

DOMÍNIO 1 - PROMOÇÃO DO SUCESSO E QUALIDADE DAS 
APRENDIZAGENS 

Aumentar o sucesso educativo dos alunos através de práticas 
educativas de qualidade que promovam a universalidade de acesso 
ao currículo, utilizando abordagens diferenciadas e em que o 
trabalho pedagógico ocorra a partir de uma visão 
articulada/integrada do currículo.  A transição de ano com aprovação 
em todas as disciplinas é um objetivo que não pode ser separado de 
uma ação intencional pela melhoria e pelo enriquecimento das 
aprendizagens escolares das crianças e dos jovens. 

DOMÍNIO 2 - QUALIDADE DA VIDA ESCOLAR E INTEGRAÇÃO 
COMUNITÁRIA                                                                                

Conceber e abordar os processos diários de funcionamento 
organizacional, certos de que a promoção do desenvolvimento e da 
melhoria do ensino é fortemente marcada pela  experiência territorial 
enquanto Escola Pública, pela dinâmica relacional e pelos conflitos. 

DOMÍNIO 3 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS  

Organizar o trabalho a partir de uma visão articulada/integrada do currículo, 
em torno do PEE, articulando novos espaços sociais, campos de decisão e 
dinâmicas de trabalho geradoras de um novo profissionalismo e 
profissionalidade tão necessários para que a escola possa cumprir a  sua 
Visão e Missão. 
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DOMÍNIO 1 - PROMOÇÃO DO SUCESSO E QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

 

 

Áreas de Intervenção Objetivos Estratégicos Indicadores de Avaliação Meios de verificação Estruturas 

participantes 

 

 

 

 

GESTÃO CONTEXTUALIZADA 

DO CURRÍCULO 

Configurar o currículo como 

resposta às perceções / 

necessidades do seu contexto. 

 

- Desenvolver o currículo, tendo em consideração práticas 

contextualizadas. 

- Promover a articulação e integração de saberes. 

- Planear e decidir estrategicamente sobre decisões curriculares. 

- Partilhar experiências, saberes e aprendizagens, individuais e 

coletivas. 

- Planear a ação educativa centrada no aluno e na aprendizagem. 

- Possibilitar a promoção do sucesso educativo a todos os alunos. 

- Construir processos de inclusão e diferenciação que respondam 

aos desafios da diversidade. 

- Criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas. 

 

- Níveis de abordagem de 

articulação e integração 

(disciplinaridade, 

multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade). 

– Opções curriculares tomadas. 

– Tipos de grupos flexíveis de 

instrução (resultados escolares, 

estilos de aprendizagem, 

tutorias entre pares, redução de 

alunos por turma, desenvolver 

alguma(s) múltiplas 

inteligências teorizadas por 

Gardner ou inteligência 

emocional reconhecida por 

Goleman). 

 

 

- Análise documental 

(planificações, atas, 

relatórios). 

– Observação dos 

materiais produzidos, 

amostras dos trabalhos 

desenvolvidos pelos 

alunos.  

- Inquéritos de 

satisfação.  

- Focus grupos. 

 

- Diretora; 

- Equipa de 

autoavaliação; 

- Conselho Pedagógico; 

- Coordenadores de 

Departamento 

Curricular; 

- Conselhos de 

articulação curricular; 

- Conselhos de ano de 

escolaridade. 

 - Equipa multidisciplinar 

de apoio à Educação 

Inclusiva. 

- FPCEUCP 
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Áreas de Intervenção        Objetivos Estratégicos Indicadores de Avaliação Meios de verificação Estruturas 

participantes 

PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

Ensinamos o quê? 

Como? 

Para quem? 

Com que meios e tarefas? 

 

 

 

 

 

- Organizar o processo de ensino e de aprendizagem para que 

cada aluno seja capaz de desenvolver as competências, os 

valores e as atitudes constantes no perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória. 

- Abordar os conteúdos de cada área do saber, partindo de 

situações e problemas presentes no quotidiano da vida do aluno 

ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se 

insere. 

- Responder às necessidades de diferenciação de aprendizagem 

dos alunos, promovendo a criação de grupos flexíveis de 

instrução e fomentando abordagens flexíveis aos conteúdos, aos 

processos e aos produtos. 

- 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 articulação e 

integração de saberes. 

- Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de 

informação diversa e das tecnologias de informação e 

comunicação. 

- Negociar e conduzir projetos intra e extraescolares com os 

alunos, orientando-os para a pesquisa de informação, troca de 

saberes, tomada de consciência de si, dos outros e do mundo. 

– Envolver os alunos em atividades que visem a 

responsabilização e o desenvolvimento da cidadania. 

 

- Resultados da avaliação 

interna (taxa de sucesso dos 

alunos por disciplina e ano de 

escolaridade; taxa de sucesso 

dos alunos integrados em 

grupos flexíveis de instrução - 

turmas ninho, tutorias, 

assessorias, … - % de alunos 

com sucesso escolar a todas as 

disciplinas, por turma, ano de 

escolaridade e ciclo). 

- Resultados da avaliação 

externa. 

- Número de alunos no Quadro 

de Honra ou quadro de 

Excelência. 

- Diferenciação pedagógica 

(conteúdos, processos e 

resultados). 

- Valor acrescentado dos 

projetos de natureza 

multidisciplinar, interdisciplinar 

ou transdisciplinar 

desenvolvidos pelos alunos das 

diferentes turmas, anos de 

escolaridade  

- Número de ocorrências 

disciplinares. 

 

 

- Análise documental 

(planificações, atas, 

relatórios, pautas de 

avaliação). 

– Observação dos 

materiais produzidos, 

amostras dos trabalhos 

desenvolvidos pelos 

alunos. 

– Autoavaliação dos 

alunos.  

- Inquéritos de 

satisfação.  

- Grupos focais. 

- Encontro(s) para 

partilha de experiências. 
 

 

- Conselho Geral 

- Diretora; 

- Equipa de 

autoavaliação; 

- Conselho Pedagógico; 

- Coordenadores de 

Departamento 

Curricular; 

- Conselhos de 

articulação curricular; 

- Conselhos de ano de 

escolaridade. 

- Conselho de docentes 

- Conselho de Turma 

- SPO 

- Encarregados de 

Educação 

- Equipa multidisciplinar 

de apoio à Educação 

Inclusiva. 

- Consultor externo 
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Áreas de Intervenção        Objetivos Estratégicos Indicadores de Avaliação Meios de verificação Estruturas 

participantes 

 

 
AVALIAÇÃO AO SERVIÇO 

DAS APRENDIZAGENS 

 

«A avaliação para as, e das, 
aprendizagens é um processo de 
natureza eminentemente pedagógica 
cujo fundamental propósito é 
melhorar o que e como se ensina 
e o que e como se aprende.» 
(Fernandes, 2015)  

 

 

  

 

- Recolher informação que promova a aprendizagem do 

aluno e oriente a prática do professor, proporcionando aos 

docentes informação de retorno que lhes permita proceder 

aos necessários ajustamentos. 

- Procurar informação rigorosa sobre aquilo que o aluno 

sabe, sobre aquilo que ele aprendeu e sabe fazer, as suas 

conquistas e incentivando-o a aprender mais. 

- Analisar e fornecer informação em tempo oportuno. 

- Uniformizar a aplicação dos critérios de avaliação. 

- Diversificar os procedimentos de avaliação. 

 

 

 

 -Taxa de abandono escolar. 

- Taxas de progressão/ retenção. 

- Diferencial entre a avaliação interna 

e externa. 

- Variedade de 

instrumentos/procedimentos de 

avaliação. 

- Grau de satisfação dos alunos e 

encarregados de educação. 

- % de alunos que ingressam no 

ensino superior. 

- % de alunos que obtém colocação no 

mercado de trabalho. 

 

- Análise documental 

(planificações, atas, 

relatórios, pautas de 

avaliação). 

- Inquéritos de satisfação.  

- Focus grupos. 

 

 

 

 

- Diretora; 

- Equipa de 

autoavaliação; 

- Conselho Pedagógico; 

- Coordenadores de 

Departamento 

Curricular; 

- Conselhos de 

articulação curricular; 

- Conselhos de ano de 

escolaridade. 

- Conselho de docentes 

- Conselho de Turma 

- Equipa 

multidisciplinar de 

apoio à Educação 

Inclusiva. 
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DOMÍNIO 2 – QUALIDADE DA VIDA ESCOLAR E INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

Áreas de Intervenção Objetivos Estratégicos Indicadores de Avaliação Meios de verificação Estruturas 

participantes 

COMPETÊNCIAS SOCIAIS 

 

“… défices nestas competências 
podem levar a dificuldades na 
aceitação social, dificuldades 
escolares, desajustes 
psicológicos na infância, 
problemas de saúde mental na 
adolescência e idade adulta, 
dificuldades de aprendizagem, 

maior risco de desenvolvimento 
de comportamentos anti-
sociais, agressivos, pode levar à 
delinquência, consumo de 
substâncias (Elliott & Demaray, 
2001; Casares, 2010; Baptista 
et. al., 2011; Spence, 2003; 
Lopes et. al., 2011)”  
 
 
 
 

  

 - Fomentar o aumento de comportamentos inseridos em 

padrões de conduta previstos nos documentos 
reguladores adotados pelo Agrupamento. 

 - Promover a aquisição e o reforço de competências 

sociais facilitadoras da assertividade. 

 - Criar e adaptar materiais e estratégias que possam ser 

utilizados pela comunidade escolar numa perspectiva 
preventiva da indisciplina escolar entre pares. 

 – Adequar comportamentos em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e competição.  

 - Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade, 
argumentando, negociando e aceitando diferentes pontos 
de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 
participar na sociedade. 

 – Possibilitar que os alunos se tornem confiantes, 

resilientes e persistentes, construindo caminhos 
personalizados de aprendizagem, com base nas suas 
vivências e em liberdade.  

 - Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros. 

 - Desenvolver uma atitude crítica e interventiva 
relativamente ao que se passa no mundo que o rodeia. 

 

 

 

 

 

 

- Número de ocorrências disciplinares. 

- Número de tutorias. 

- Número de atividades propostas e 

realizadas pelos alunos no âmbito do 

Plano de Atividades. 

- Número de alunos acompanhados 

pelo serviço de psicologia e orientação 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

- Análise documental 

(atas, relatórios, plano 

anual de atividades). 

- Inquérito de satisfação. 

- Focus grupos. 

 

 

- Diretora. 

- Equipa de 

autoavaliação. 

- Conselho Pedagógico. 

- Diretores de Turma. 

- A. Estudantes. 

-SPO 

- Autarquia 
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Áreas de Intervenção Objetivos Estratégicos Indicadores de Avaliação Meios de verificação Estruturas 

participantes 

CULTURA CIENTÍFICA 
 
A Escola deve promover uma 
cultura científica, tendo como 
principal objetivo “pôr a ciência 
em cultura”. 
 
(perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória). 

  

 - Compreender as condições históricas, sociais e culturais 

da produção do conhecimento científico e tecnológico e 
das competências a eles associados. 

 - Mobilizar a compreensão de fenómenos científicos e 

técnicos e da sua aplicação para dar resposta aos desejos 
e necessidades humanas, com consciência das 
consequências éticas, sociais, económicas e ecológicas. 

 - Estabelecer relações entre arte, literatura, ciência e 

tecnologia. 

 - Conhecer e valorizar manifestações do património 
cultural, reconhecendo a necessidade da sua preservação. 

 - Agregar diferentes conhecimentos para desenvolver 

projetos transdisciplinares, estudos, novas ideias e 
soluções, em interação com os outros ou em reflexão 
pessoal. 

 - Desenvolver a autonomia, o pensamento reflexivo, 

crítico e criativo, procurando novas soluções e aplicações. 

 - Participar em projetos nacionais e internacionais. 

 - Representar a Escola em seminários, fóruns e outros 

eventos de divulgação científica, quer a nível nacional 
quer a nível internacional.  

 - Integrar a cultura científica no trabalho escolar e 

currículo, ligando conhecimentos, espaços e tempos. 

 - Promover encontros de alunos com especialistas de 
diferentes áreas do saber. 

 - Promover a realização de Encontros/Seminários para 

partilha de experiências. 

 - Editar Revista com os trabalhos produzidos pelos alunos 

e professores. 

  

 
 

 

- Número de estudos e projetos de 

pesquisa e investigação realizados por 

docentes e/ou alunos. 

- Número de alunos e docentes 

envolvidos em projecto 

nacionais/internacionais. 

- Número de seminários, fóruns e 

outros eventos de divulgação científica 

em que os alunos e/ou docentes 

participam. 

 

- Análise documental. 

- Inquérito de satisfação. 

- Encontro(s) para partilha 

de experiências. 

- Focus grupos. 

 

- D. curriculares. 

- Conselhos de Turma 

- Conselhos de ano 

- Conselho Pedagógico 

- Diretora 

- Conselho Geral 

- A. Estudantes 

- APEE  

- Consultor externo 

- Autarquia 
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Áreas de Intervenção Objetivos Estratégicos Indicadores de Avaliação Meios de verificação Estruturas 

participantes 

 
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
 
É indispensável que família, escola 
e comunidade se afirmem como 
parceiras, porque o sujeito é aluno, 
filho e cidadão, não pertencendo o 
trabalho de educar somente à 
escola, porque o aluno aprende, 
também, através da família, dos 
amigos, das pessoas que ele 
considera significativas, dos meios 
de comunicação, do dia-a-dia. 
 
 

 
 
- Promover a comunicação com a família 
disponibilizando diferentes canais de comunicação 
(reuniões com encarregados de educação, correio 
institucional, email, telefonemas, caderneta do aluno). 
- Garantir tempo de interação entre os docentes e 
técnicos especializados e os pais e encarregados de 
educação. 
- Envolver os pais e encarregados de educação em 
atividades promovidas pela Escola e facilitar a sua 
participação em processos de tomada de decisões. 
- Desenvolver programas de formação e promoção de 
Educação Parental. 
- Fomentar a colaboração entre a escola e a família 
como fato promotor do sucesso escolar, autoestima, 
atitudes positivas face à aprendizagem, independência 
e realização pessoal. 
- Desenvolver uma cultura de parceria de base 
territorial. 
- Apostar no trabalho em rede para garantir as 
melhores condições para a operacionalização e 
concretização de projetos e medidas educativas. 
- Apostar em estratégias de intervenção local, em 
parceria com a CMP, no âmbito do PIICIE, como 
respostas integradas e inclusivas promotoras do 
sucesso escolar. 
- Aprofundar as interações com a comunidade 
envolvente.  
- Estabelecer a diversificação de parcerias com 

instituições do ensino superior, escolas, Centros de 
Ciência Viva, autarquias e empresas. 
- Desenvolver metodologias e ações pedagógicas na 
escola que facilitem experiências empreendedoras 
e/ou de voluntariado, práticas, em contextos reais, 
ajustadas aos diferentes níveis de ensino. 

 

 

- % de participação de EE em reunião. 
- % de participação nas atividades do 
PAA. 
- Número de Projetos com participação 
comunitária. 
- Número de atividades desenvolvidas 
em parceria. 
- Número de parcerias / protocolos 
estabelecidos. 
- Existência de programa de formação 
e promoção de Educação Parental. 
 

 

 

- Análise documental 

(registos dos DT, relatórios 

do PAA, atas protocolares, 

relatórios de Eventos) 

- Inquérito de satisfação. 

- Focus grupos. 

 

 

 

- Diretora 

- Conselho Geral 

- Equipa de 

autoavaliação 

- Conselho Pedagógico 

- Diretores de Turma 

- SPO 

- Autarquia 
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DOMÍNIO 3 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS  

 
Áreas de Intervenção Objetivos Estratégicos Indicadores de Avaliação Meios de verificação Estruturas participantes 

FUNCIONAMENTO 
ORGANIZACIONAL 

 
 

[...] por mais poderosos que 
os controles político-
administrativos possam ser, 
mesmo no contexto de uma 
administração burocrática 
centralizada, os atores 
educativos gozam sempre 
de uma certa autonomia 

 (LIMA, 2011, p. 39) 

 
- Formar equipas educativas, constituídas por docentes e 
outros técnicos, responsáveis pela organização do acesso à 
aprendizagem através de modelos integrados que potenciem 
a flexibilização e gestão do currículo, dos tempos e espaços, a 

constituição de grupos flexíveis de instrução e a afetação de 
docentes aos alunos. 
- Permitir aulas partilhadas, coadjuvações, assessorias, novas 
formas de gestão da planificação, trabalho interturmas, entre 
diferentes anos e trabalho interdisciplinar. 
- Permitir a combinação parcial ou total das disciplinas. 
- Organizar disciplinas em semestres.  
- Criar tempos comuns nos horário dos docentes, 
privilegiando momentos de trabalho colaborativo, de 
discussão sobre o currículo e monitorização das 
aprendizagens dos alunos. 
- Promover o desenvolvimento de trabalho prático ou 
experimental com recurso ao desdobramento de turmas ou 
outra organização; 
- Conceber espaços de desenvolvimento da autonomia 
redistribuindo a carga horária das disciplinas das matrizes 
curriculares-base, promovendo tempos de trabalho de projeto 
interdisciplinar, com partilha de horário entre diferentes 
disciplinas. 
- Organizar ambientes educativos inovadores/ oficinas de 
conhecimento. 
- Promover o uso de plataformas digitais enquanto recursos 
educacionais e organizacionais, adquirindo novos 
equipamentos informáticos e assegurando um acesso com 
velocidade estável à internet. 
 

 

- Número de equipas educativas 

constituídas. 

- Número de coadjuvações, 

assessorias, tutorias realizadas. 

- Número de reuniões realizadas para 

desenvolvimento de trabalho 

colaborativo. 

- % de autonomia curricular utilizada  

para o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares  por turma e ano de 

escolaridade . 

- % de utilização da sala-Ambientes 

Educativos Inovadores/Oficinas de 

conhecimento. 

- % do uso de plataformas digitais 

enquanto recursos educativo e 

organizacional. 

- Número de equipamentos 

informáticos adquiridos. 

- Capacidade de acesso dos utentes à 

internet, ao mesmo tempo, em 

qualquer ponto da escola. 

 

- Análise documental  

- Inquérito de satisfação. 

- Focus grupos. 

 

 

- Diretora 

- Conselho Administrativo 

- Conselho Geral 

- Equipa de autoavaliação 

- Conselho Pedagógico 

- D. Curriculares 

- Diretores de Turma 

- Equipa PTE 

- Autarquia 
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Áreas de Intervenção Objetivos Estratégicos Indicadores de Avaliação Meios de verificação Estruturas 

participantes 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

E PESSOAL 
 

Uma profissão só pode ser 
considerada valorizada se os seus 
praticantes têm futuro. Se as 
perspetivas são promissoras. 

(Énio Padilha) 

 
- Promover a atualização científica e pedagógica 
dos professores. 

- Promover formação para os assistentes 
operacionais e assistentes técnicos. 
- Promover momentos de reflexão partilhada 
promotores da valorização da pessoa humana. 

 .  Ações de formação 
concretizadas  

Relatório execução 
plano de formação  

Diretor  
AT/AO  
CFAEPPP  

 

 

- Plano de formação para docente e não 

docentes. 

- Realização anual das Jornadas de 

Partilha e Reflexão -  (in) Sucesso inclusão e 

inovação, como momento de reflexão coletiva 

sobre diferentes áreas de relevância pedagógica 

e de partilha de boas práticas. 

-  Níveis de participação. 

 

- Identificação das ações 

disponibilizadas aos 

docentes e não docentes 

- Relatórios de execução 

dos planos de formação. 

- Inquérito de satisfação 

 

- Direção 

- Conselho Pedagógico 

- D. Curriculares. 

- Conselhos de Turma 

- CFAEPPP. 

- Universidades 

- Autarquia 
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 A avaliação deste projeto processar-se-á no momento da sua conceção e 

anualmente a nível individual, pelas Estruturas de Coordenação, Supervisão e 

Orientação Pedagógica, pelos Órgãos de Administração e Gestão e pela Equipa 

de autoavaliação.  

 O primeiro momento diz respeito ao diagnóstico da situação, no que concerne 

às dificuldades e problemas detetados, seguido da tomada de decisões 

relativamente às linhas orientadoras para a prossecução dos objetivos definidos. 

É de referir que, neste diagnóstico, foi tida em conta não só a avaliação final do 

Projeto Educativo do triénio anterior, que foi efetuada ao nível de todas as 

Estruturas Educativas e Pedagógicas do Agrupamento, e Órgãos de 

Administração e Gestão, mas também as constantes dos relatórios TEIP e dos 

relatórios de progresso do contrato de autonomia. 

 O segundo momento reporta-se à reflexão individual, da responsabilidade de 

cada membro da comunidade escolar, que permitirá compreender a sua 

apropriação e o grau de satisfação de todos, bem como ao nível das Estruturas 

de Coordenação e Supervisão e Orientação Educativa, que refletem e produzem 

relatórios periódicos sobre o grau de execução do Plano de Atividades e sobre o 

desenvolvimento do Projeto; ao nível dos Órgãos de Administração e Gestão, que 

refletem e procedem às avaliações anual e final sobre a consecução do mesmo e 

ao nível da avaliação externa. 

 A Equipa de Avaliação Interna monitorizará a consecução e o grau de 

cumprimento dos objetivos estratégicos. 

 O conhecimento e análise de informação produzida pela comunidade e 

entidades exteriores à escola, deverão ser também integradas na avaliação do 

projeto, pois permitirão aferir a influência da execução do Projeto Educativo 

junto daqueles a quem se destina – a comunidade escolar, permitindo todos os 

reajustes e reformulações que se afigurem necessários, com vista à sua 

exequibilidade e adequação. 

 Deste modo, se conseguirá elevar o seu nível de aceitação e, 

consequentemente, o grau de satisfação de todos os intervenientes no ato 

educativo, criando um ambiente favorável ao normal desenvolvimento e 

cumprimento das atividades constantes de cada um dos Planos Anuais de 

Atividades definidos para cada um dos anos letivos a que se reporta este Projeto.  
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No final do triénio previsto para a execução do Projeto e a sua realização será da 

responsabilidades do Conselho Geral, após ter sido ouvido o Conselho 

Pedagógico, que deverá emitir parecer sobre os seguintes parâmetros: 

– Conformidade – verificação do grau de cumprimento do Projeto, tendo em 

conta os objetivos, princípios e finalidades estabelecidos; 

– Eficiência – verificação da otimização dos recursos utilizados; 

– Consistência – verificação do grau de prossecução dos objetivos atingidos; 

– Eficácia – comparação entre os resultados obtidos e os resultados esperados. 

  

De acordo com os normativos legais, este Projeto Educativo foi elaborado por 

uma comissão especializada do Conselho Pedagógico, tendo sido aprovado, em 

reunião deste Órgão de Administração e Gestão, datada de 19 de julho de 2018. 

Foi aprovado em reunião do Conselho Geral de 25 de julho de 2018. 
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