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1. INTRODUÇÃO
Elaborar e prosseguir um projeto de natureza educativa significa abrir novas perspetivas, preservar o
que deve ser preservado e mudar o que carece de mudança, valorizando a intervenção na tentativa
de dar uma significação e um sentido à organização educativa.
O Projeto Educativo não é o projeto de uma escola fechada sobre si própria, nem o projeto dos
docentes da escola, mas o projeto de uma comunidade educativa específica, situada num espaçotempo determinado, constituída por atores identificados, com problemas próprios, como própria terá
de ser a forma de os equacionar e resolver. Para isso, ela tem de ser capaz de pensar, de refletir
sobre si própria, perceber as mudanças e ser capaz de as enfrentar de forma adequada,
estabelecendo objetivos claros e respondendo a novos desafios colocados pela dinâmica social.
À luz destes princípios, o presente projeto educativo resulta de um trabalho pensado e executado em
equipa, numa lógica de envolvimento de toda a comunidade educativa, em adequação com as
caraterísticas e recursos da escola e as solicitações exteriores, tendo em conta o passado, a história,
a tradição, os desejos e aspirações dessa mesma comunidade.
Neste sentido, ele assume a continuidade no que respeita à missão, aos valores e à visão do
Agrupamento de Escolas, para o próximo triénio, já patentes nos projetos anteriores das duas
unidades agregadas e no projeto de intervenção da diretora, mas imprimindo novas dinâmicas
resultantes, designadamente, de alterações orgânicas, de determinações legais, de conjuntura
socioeconómica das famílias, do alargamento da escolaridade obrigatória, de dados de avaliação
interna e externa e da reflexão das estruturas de orientação educativa.
Partindo do Conselho Pedagógico, a quem incumbe a sua elaboração, pretendeu-se construir um
projeto educativo como expressão de um conjunto e de vontades concertadas, reunindo a maior
participação possível de todos os intervenientes na ação educativa. A calendarização das ações a
desenvolver previu a auscultação de toda a comunidade, nomeadamente professores, funcionários,
alunos, pais e outros, particulares e instituições da região, estabelecendo um período para análise de
versão provisória do documento e envio de contributos e sugestões de melhoria e culminando na sua
submissão e aprovação pelo Conselho Geral.
Este projeto, comandando toda a arquitetura pedagógica e funcional da instituição, ambiciona
antecipar uma situação desejada e concretizável, cumprindo metas estabelecidas em função dos
resultados da avaliação interna e externa, através dos documentos de planificação operatória como
são o Plano Anual de Atividades, os Planos de Trabalho das turmas, o Regulamento Interno, o Plano
de Orçamento e o Projeto de Avaliação Interna.
Surge, também, como um documento de planificação estratégica plurianual (três anos, de acordo com
a legislação em vigor, e coincidindo aproximadamente com o mandato da Directora), mas de natureza
geral, aberto e dinâmico, afirmando os valores e os objetivos das unidades orgânicas que o integram,
na sua riqueza e diversidade, conforme indica o seu logótipo ao agregar os símbolos dos dois
agrupamentos de origem.
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2. BREVE ENQUADRAMENTO CONCETUAL
“A autonomia da Escola/Agrupamento concretiza-se na elaboração de um projeto educativo próprio,
construído e executado de forma participada, dentro de princípios de responsabilização dos vários
intervenientes na vida escolar e de adequação a caraterísticas e recursos da escola e às solicitações
e apoios da comunidade em que se insere “ (Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro).

O regime de autonomia, administração e gestão definido pelo DL n.º75/2008 de 22 de abril, alterado
pelos decretos-lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, e n.º 137/2012, de 2 de julho, reforça a ideia de
que cada escola ou agrupamento tem de elaborar o seu projeto educativo enquanto “ documento que
consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e
aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se
explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de
escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa” - alínea a) do n.º1 do
artigo 9.º.

“Não é possível dissociar o conceito de projeto do conceito de autonomia” (Pacheco et al., 2002). A
autonomia e o projeto educativo têm uma relação de interdependência umbilical. O projeto educativo
do Agrupamento é um documento fundamental de conhecimento do Agrupamento, identificador de
uma comunidade escolar e daquilo que ela pretende vir a ser.
Documento nuclear da orientação educativa, é também uma “nova forma de organizar o trabalho”
(Luís de Melo); é um instrumento com projeção para o futuro, que “esclarece o porquê e o para quê
das atividades escolares, que diagnostica os problemas reais e os seus contextos (...), que prevê e
identifica os recursos necessários, que descobre e desenvolve os fatores capazes de empenharem os
atores na consecução dos objetivos da Escola e o que avaliar, para quê, como e quando” (Alves, J.
Matias, 1992).
Entendido assim, como princípio identificador e planificador da ação educativa, o Projeto Educativo
cumpre várias funções:
- constitui ponto de referência para a gestão e tomada de decisões dos órgãos da escola;
- apoia a contextualização curricular de cursos ou de turmas, adequando o ensino às caraterísticas e
motivações dos alunos, bem como harmonizando a atuação dos professores;
- promove a unidade de ação e a congruência dos aspetos organizativos e administrativos com a
função predominantemente educativa e pedagógica da escola e estimula a revisão de normas,
regulamentos internos e rotinas de funcionamento escolar.
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3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, CULTURAL E SOCIOECONÓMICO

Este Agrupamento de Escolas localiza-se no concelho de Fafe, distrito de Braga, confrontando a sua
área geográfica com os municípios de Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso, a norte; Guimarães, a
oeste e Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, a este.
Outrora conhecido como concelho de Monte Longo (daí a designação deste Agrupamento de
Escolas), e tendo recebido do rei D. Manuel o seu foral em 1513, Fafe ascendeu a Vila, em 1840, e a
cidade, em 1986.
O concelho de Fafe permanece com caraterísticas marcadamente rurais, mas o desenvolvimento
industrial e os serviços têm conhecido significativa expressão, sobretudo nos últimos anos. A sua
população ativa distribui-se, essencialmente, pela indústria, agricultura, comércio e serviços. Em
termos socioeconómicos, o concelho é dominado pelo setor primário quase exclusivamente assente
na atividade agrícola; o setor secundário, com predominância da atividade têxtil e construção civil,
constitui o principal polo de atração profissional para as populações; o setor terciário é composto
sobretudo pela banca e seguros, serviços sociais, recreativos e culturais e serviços domésticos.
O artesanato é um setor de atividade que em Fafe mantém formas de produção e expressão de raiz
predominantemente popular. As formas de artesanato mais praticadas, e que ocupam ainda um
apreciável número de pessoas, são o entrançado de palha, utilizando o centeio que, depois de
semeado e posteriormente cortado, é sujeito a diversas fases de tratamento e, ainda, os bordados
regionais de elevada qualidade e primor feitos com linho.
Atualmente, o turismo ligado às festividades religiosas, as potencialidades da zona envolvente da
barragem de Queimadela, as provas de rally e as especialidades gastronómica, geram também um
importante fluxo económico e promocional do município de Fafe.
A população residente no concelho nos censos de 2001 era de 52.757, tendo aumentado para 58.
129, de acordo com os censos de 2011, destacando-se claramente a concentração populacional na
sede do concelho, núcleo urbano de Fafe. No entanto, tal crescimento da população não ocorre
uniformemente, havendo mesmo um conjunto de freguesias, onde se registou uma diminuição da
população residente, como é o caso de Aboim, Felgueiras, Freitas, Gontim, Monte, Passos, Pedraído,
Queimadela, Revelhe, Travassós, Várzea Cova e Vila Cova, deste Agrupamento, em resultado de
uma significativa emigração destas áreas rurais e da atração pelo meio citadino.
Segundo a Carta Educativa do município de Fafe, de 2006, e utilizando a média dos valores
encontrados pelo INE para a projeção da população no Vale do Ave, observa-se uma tendência geral
para crescimento da população até 2020, seguindo-se uma fase de recessão. Mas, essa realidade é
já antecipada nas freguesias referidas, no caso de Fafe, refletindo-se claramente na diminuição do
número de matrículas nos primeiros anos de escolaridade e no encerramento de escolas do 1.º ciclo e
jardins de infância.
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4. CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas de Montelongo está sediado na freguesia e concelho de Fafe, distrito de
Braga. É um Agrupamento de formação recente, resultante da fusão do AE Padre Joaquim Flores e
do AE de Montelongo, conforme despacho do Secretário de Estado do Ensino e Administração
Educativa, de 28 de junho de 2012.

A área de influência pedagógica do atual Agrupamento de Escolas de Montelongo, abrange 15
freguesias do concelho de Fafe, 5 delas resultantes da fusão recentemente ocorrida, e engloba a
zona nordeste, a mais desertificada e pobre do município.
Inclui também 4 estabelecimentos de ensino da cidade de Fafe: as EB de Santo Ovídio e de Conde
Ferreira e as EB da Matriz e de Pardelhas, cuja maioria de famílias tem modos de vida
tendencialmente marcados pelo ambiente do centro urbano.
O Agrupamento é chamado, portanto, a dar resposta a públicos com caraterísticas bem diferentes. A
população escolar é constituída, maioritariamente, por alunos oriundos de famílias com médio e baixo
nível de escolaridade e com caraterísticas de ruralidade.
Esta especificidade, se por um lado é uma fonte de riqueza, é-o também de preocupações, pois cria
dificuldades na definição do “ideário” e das metas da organização, bem como na articulação da ação
dos diferentes agentes educativos.
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Escolaridade
dos EE

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

Curso
superior

Secundário

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Pré-escolar

26

18

87

65

59

61

38

53

27

40

1.º ciclo

128

93

290

258

124

170

105

130

50

75

5.º ano

45

35

68

70

29

32

29

30

14

19

6.º ano

59

58

84

88

28

35

28

26

14

15

7.º ano

60

52

80

97

47

43

25

30

14

15

8.º ano

44

43

87

82

37

43

35

45

11

14

9.º ano

75

52

78

88

41

46

29

47

13

15

437

351

774

748

365

430

289

361

143

193

Total (4091)

788

1522

795

650

336

%

19,26%

37,20%

19,43%

15,89%

8,21%

De acordo com os dados disponíveis, relativos ao final do ano escolar de 2012/2013, conhecem-se as
qualificações escolares de cerca de 95% dos pais e encarregados de educação. Destes,
aproximadamente: 19% apenas concluíram o 1.º Ciclo; 37%, o 2.º ciclo; 20%, o 3.º ciclo; 16%, o
ensino secundário e 8%, o ensino superior.
Situação
profissional
dos EE

P_Escolar

1.º ciclo

5.º ano

6.º ano

7.º ano

8.º ano

9.º ano

Total

Empregados Pais e mães

369

1109

301

334

359

312

368

3152
(77,5%)

Desempregados
- pais e mães

100

216

53

75

93

90

93

720
(17,7%)

Reformado

0

13

0

0

2

6

10

31
(0,76%)

Doméstica

15

66

14

21

21

9

18

164
(4,03%)

Total

484

1404

368

430

475

417

489

4067

%(em relação a
4067)

11,90%

34,52%

9,05%

10,57%

11,68%

10,25%

12,02%

São conhecidas as profissões de aproximadamente 93% dos EE; cerca de 78% dos pais e
encarregados de educação trabalham por conta de outrem, dentro desta categoria profissional a
maior incidência ocorre na categoria de “operários, artífices e trabalhadores da indústria” (cerca de
60%), seguindo-se-lhe as enquadradas nas seguintes categorias: “serviços e comércio” (cerca 15%),
“trabalhadores não qualificados” (cerca de 10%), “quadros superiores, dirigentes e profissões
intelectuais” (cerca 10%), “técnicos e profissões de nível intermédio” (menos de 5%) e “agricultura e
trabalho qualificado da agricultura e pescas” (menos de 2%).
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No que concerne às categorias profissionais, predominam os operários fabris e algumas famílias
vivem de uma agricultura de subsistência, praticada nos meios mais ruralizados.
A oferta formativa do Agrupamento abrange a educação Pré-escolar e os três ciclos do ensino básico,
dispondo ainda de duas unidades de Ensino Estruturado para a Educação de alunos com
perturbações do espetro do autismo e uma unidade de Apoio Especializado para a Educação de
Alunos com Multideficiência e Surdo-cegueira Congénita.

1.º ano

2.º ano

3.º ano

4.º ano

5.º ano

6.º ano

7.º ano

8.º ano

9.º ano

Total

Escalão A

40

72

81

70

78

77

100

99

99

716

Escalão B

38

49

44

59

54

54

66

53

46

463

Total de alunos com
subsídio

78

121

125

129

132

131

166

152

145

1179

% de alunos com
subsídio escolar – em
relação ao total de
alunos do ano

51,3%
(152)

64,0%
(189)

59,8%
(209)

63,5%
(203)

64,7%
(204)

59,5%
(240)

70,6%
(235)

66,4%
(229)

59,4%
(244)

61,9%
(1905)

Atualmente, o AE tem 1179 alunos (61,9% da população escolar do ensino básico) a beneficiar de
auxílios económicos no âmbito da Ação Social Escolar (716 no escalão A e 463 no escalão B). A
Câmara Municipal de Fafe tem vindo a atribuir auxílios económicos diretos aos alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico sendo que, no presente ano letivo, foram contemplados 263 alunos com o escalão A e
190 alunos com o escalão B.
Considerando o número de alunos subsidiados, podemos concluir que na área pedagógica do
Agrupamento existe um número significativo de agregados familiares com carências socioeconómicas
e culturais.
Têm computador e internet em casa 58% dos alunos do Agrupamento; 23% têm computador mas não
têm internet e 19% dos alunos não têm computador nem internet. Podemos, assim, através de uma
análise dos dados constantes das grelhas acima apresentadas, inferir que a generalidade dos alunos
do Agrupamento vive num ambiente familiar que, a nível cultural, se pode qualificar como
médio/baixo.

Antecedentes
escolares

1.º
ano

2.º
ano

3.º
ano

4.º
ano

5.º
ano

6.º
ano

7.º
ano

8.º
ano

9.º
ano

Total
de
alunos

%

Retenções 1.º ciclo

0

22

31

25

33

25

29

26

24

215

11,5%

Retenções 2.º ciclo

-----

-----

-----

-----

18

41

29

9

6

103

5,5%

Retenções 3.º ciclo

-----

-----

-----

-----

-----

-----

30

57

64

151

8,1%

Sem retenções

152

167

178

178

153

174

147

137

150

1436

74,9%
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Os alunos com necessidades educativas especiais, num total de 138, representam 6,2% da
população escolar; 6%, no 1.º ciclo e 7,6 %, nos 2.º e 3.º ciclos.
Ao Agrupamento de Escolas de Montelongo estão associados os estabelecimentos de educação e
ensino:
EB de Montelongo, Fafe (Escola sede) – 2.º e 3.º ciclos
EB Padre Joaquim Flores, Revelhe – Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos
EB Matriz, Fafe – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Medelo – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Pardelhas, Fafe – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Passos – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Fornelos – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Moreira de Rei – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Santo Ovídio, Fafe – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Serafão – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Travassós – Pré-Escolar e 1.ºciclo
EB de Conde Ferreira, Fafe – 1.ºciclo
EB de Calvário, Golães – 1.ºciclo
JI de Pequite, Golães – Pré-Escolar

ESCOLA SEDE - EB DE MONTELONGO
A Escola Básica de Montelongo localiza-se no Parque da Cidade de Fafe. É um edifício de
tipologia T30, dotado de 24 salas de aula normal, sendo constituído por 3 blocos ligados entre si,
com dois pisos e um pavilhão gimnodesportivo. Aqui funciona uma Unidade de Ensino Estruturado
para a Educação de alunos com perturbações do espetro do autismo dos 2.º e 3.º ciclos.
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ESCOLA EB PADRE JOAQUIM FLORES
Está situada na parte Norte do concelho de Fafe, na freguesia
de Revelhe, junto à Estrada Municipal n.º 614, que liga Fafe a
Rossas. É constituída por 6 blocos separados entre si, incluindo
o pavilhão gimnodesportivo e pelo centro educativo destinado ao
Pré- Escolar e 1.º ciclo. Dista da escola sede 5 Km.
ESCOLA EB DE MEDELO
Situada em Medelo, é um edifício de plano centenário, constituído por 4
salas de aula destinadas ao 1.º ciclo, 2 salas de atividades ao PréEscolar e um refeitório. O estado de conservação do edifício é bom.
Possui um campo de jogos, uma área de recreio vedada com cerca de
1200 m² e um coberto com 84 m². Dista da escola sede 3 Km.
ESCOLA EB DA MATRIZ
Fica situada na Rua Prof. Oliveira Frade ao lado da Igreja Matriz, em
Fafe, e foi inaugurada em 1980. O edifício é do tipo P3 com 8 salas de
aula repartidas por 2 pisos. Aqui funciona uma Unidade de Ensino
Estruturado para a Educação de alunos com perturbações do espetro
do autismo e uma outra Unidade de Apoio Especializado à Multideficiência e Surdo-Cegueira congénita. Dista da escola sede 1,6 Km.
ESCOLA EB DE PARDELHAS

Situada na periferia da freguesia de Fafe. O estado de conservação do
edifício é bom. Dista da escola sede 2 Km.

ESCOLA EB DE PASSOS
A escola fica situada no lugar de Monte, freguesia de Passos. É um
edifício tipo P3 com 6 salas de aula (em 2 delas funciona o Jardim de
Infância). O edifício está em bom estado de conservação. Dista da
escola sede 6 Km.

ESCOLA EB DE CONDE FERREIRA
Funciona nas instalações do antigo Centro de Saúde de Fafe, na
Rua Montenegro, tendo sido adaptado para acolher os alunos
11
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oriundos da antiga EB1 de Conde Ferreira. As salas de aula têm dimensões reduzidas e o edifício
está em estado razoável de conservação. Dista da escola sede 1,5 Km.

ESCOLA EB DE FORNELOS

O JI de Fornelos funciona nas antigas instalações da EB1 de
Fornelos, devidamente remodelado e adaptado para aquele
grupo etário. A EB de Fornelos situa-se no lugar de Panelada,
freguesia de Fornelos. É um edifício do tipo Plano Centenário
com 3 salas de aula. Distam da escola sede cerca de 4 Km.

ESCOLA EB DE CALVÁRIO GOLÃES
A EB de Golães está localizada no lugar do Calvário, freguesia
de Golães. É um edifício com 4 salas de aula, sala de
professores, sala de recursos e cozinha. O estado de
conservação do edifício é bom. Dista da escola sede 4 Km.

ESCOLA EB DE MOREIRA DE REI
O JI de Moreira de Rei é um edifício de construção recente,
constituído por 2 salas de atividades, uma sala polivalente e
refeitório. O estado de conservação do edifício é bom. Tem uma
área de recreio vedada com cerca 2000 m². A EB de Moreira de
Rei está localizada no lugar da Feira, freguesia de Moreira de
Rei. É um edifício do tipo Plano Centenário com 4 salas de aula,
refeitório e biblioteca. O estado de conservação do edifício é bom. Tem uma área de recreio de
2536,5 m². Distam da escola sede cerca de 7 Km.

ESCOLA EB DE SANTO OVÍDIO
O JI de Santo Ovídio funciona num edifício constituído por 2
salas de atividades. As suas instalações foram remodeladas
durante o ano de 2001. A EB de Santo Ovídio fica situada na
Rua Fieis de Deus, na cidade de Fafe, e foi inaugurada em
1981. O Edifício é do tipo P3 com 6 salas de aula, distribuídas
por dois pisos. Possui ainda um polivalente, sala de
12
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professores, gabinete médico, cozinha, refeitório e um recreio com cerca de 3400 m2. Distam da
escola sede cerca de 1 Km.

ESCOLA EB DE SERAFÃO
O JI é um edifício de plano centenário, constituído por 2
salas de atividades e refeitório. Tem uma área de recreio
com cerca 160 m² e um espaço coberto com 80 m². A EB é
uma construção de tipo rural, constituída por 4 salas de aula
e 1 biblioteca. O estado de conservação do edifício é bom,
pois foi restaurado e ampliado recentemente. Tem uma área
de recreio com cerca de 2156 m². Distam da escola sede cerca de 15 Km.
ESCOLA EB DE TRAVASSÓS
O JI é um edifício recente e construído de raíz, constituído
por 1 sala de atividades, uma sala polivalente e refeitório.
Tem uma área de recreio com cerca 2000 m². A EB de
Travassós é um edifício de plano centenário, constituído por
4 salas de aula. O estado de conservação do edifício é
razoável, tendo sido alvo de intervenções. Tem uma área de recreio de1570 m². Distam da escola
sede cerca de 9 Km.

JARDIM DE INFÂNCIA DE PEQUITE GOLÃES

O Jardim de Infância de Pequite, Golães é um edifício
construído de raiz, no ano de 2001. Dista da escola sede 3
Km.
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4.1. DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS E TURMAS POR ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Pré-escolar

1.º Ciclo
Nº Turmas

Alunos

Jardins de Infância

Nº Turmas

Alunos

EB

Matriz

1

17

Matriz

2

38

Pardelhas

1

10

Pardelhas

1

9

Santo Ovídio

2

38

Conde Ferreira

4

85

Fornelos

1

10

Santo Ovídio

5

90

Paços

2

30

Fornelos

3

43

Golães

1

15

Paços

2

34

EB Pe. Joaquim Flores

3

53

Golães

4

67

Medelo

1

22

EB Pe. Joaquim Flores

7

143

Moreira

1

24

Medelo

4

75

Serafão

1

25

Moreira

3

51

Travassós

1

13

Serafão

4

56

TOTAL

15

257

Travassós

4

62

TOTAL

43

753

Escola

Ano

Nº Turmas

5º

5

98

6º

5

107

7º

6

118

8º

6

112

9º

6

136

5º

5

109

6º

5

115

7º

5

116

8º

5

114

9º

5

105

TOTAL

53

1130

TOTAL GERAL

111

2140

EB Montelongo

EB Pe. Joaquim Flores

Nº Alunos

No Agrupamento, atualmente, exercem funções 189 docentes: 17 Educadores de Infância, 44
docentes do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 43 docentes do 2.º Ciclo do Ensino Básico, 68 docentes do
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3.º Ciclo do Ensino Básico, 3 de EMRC e 1 EMRE (a lecionar nos 2.º e 3.º ciclos) e 14 docentes da
Educação Especial.
Os docentes, na sua grande maioria, são de carreira e do quadro do Agrupamento.
O Agrupamento dispõe ainda de um psicólogo, atualmente exercendo funções em conjunto com o
Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira, e de 24 professores das AEC do 1.º ciclo do ensino
básico. Com esta oferta, é garantido um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo,
sendo dadas respostas úteis no domínio do apoio às famílias.
O pessoal não docente é constituído por 87 elementos: 14 assistentes técnicos 73 assistentes
operacionais.

3.º Ciclo

Educação
Especial

AEC

TÉCNICOS SPO

5
2
7
12

240

11

250
260
290
300
320
330
350
400
420
500
510
520
530
550
600
620
910
920
Inglês
Música
Educação
Física
Expressões

2
3
2
10

Psicóloga

1

Jardins
de
Infância

200
210
220
230

Ocupação

N.º de
Funcionários

5

6

2
5

5
6
1
7
6
3
2
1
4
5
8
1
2

Assistentes
Operacionais
(Apoio à
Componente
Educativa)

Assistentes
Técnicos

2

1
1
4
1
3

1
1
5
-

5
5
6

Escolas
Básicas
do 1.º ciclo

2.º Ciclo

43

PESSOAL NÃO DOCENTE

Contratados

Assistentes
Operacionais

21

Escola
Básica
Montelongo

1.º Ciclo

QZP

Assistentes
Técnicos

11

Assistentes
Operacionais

25

Escola Básica
Pe. Joaquim
Flores

PESSOAL DOCENTE
QA/QE
Educadores
17
de Infância

Assistentes
Técnicos

3

Assistentes
Operacionais

22

6
1
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL

ORGANOGRAMA DO AGRUPAMENTO

Conselho

Conselho
Administrativo

Subdiretora

Geral
2 Adjuntos

Serviços
Administrativos

Assessorias técnico-pedagógicas

Diretora

Coordenadores
de
Estabelecimento

Acão Social
Escolar
Conselho
Pedagógico

Serviços de
Psicologia e
Orientação

Educadoras de
Infância

Coordenadora do
Departamento do
Pré-escolar

Coordenadores de
Departamento - 2.º e
3.º ciclos (4)

Professores
titulares de
turma

Coordenadora do
Departamento do 1.º
Ciclo

Coordenadores de
Diretores de Turma
(2)

Coordenadores de
ano do 1.º ciclo

Coordenadora das
Bibliotecas

Conselhos de
docentes de ano
de escolaridade

(2)

Coordenadora de
Departamento da
Educação Especial

- Línguas

- Ciências
Sociais e
Humanas
- Expressões
- Matemática e
Ciências
Experimentais
Diretores de Turma

Coordenadora do
Gabinete de Apoio à
Avaliação Interna

Conselhos de Turma

Coordenador de
Projetos

16

Projeto Educativo AE Montelongo 2014/2017

5.1. OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA
A Oferta Educativa e Formativa que o Agrupamento disponibiliza abrange a Educação Pré-Escolar e o
1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico.
A educação pré-escolar não é um luxo a que se dão hoje sociedades mais avançadas, mas um bem
social, educativo e cultural inquestionável. A qualidade da educação de infância abre caminho a uma
sociedade mais culta, mais humana e mais justa.
A Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar (Lei 5/97, de 10 de fevereiro), considera a educação préescolar a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo
complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação,
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena
inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário" (Art.º 2.º).
O ensino básico subsequente, distribuído por 3 ciclos, compreende a aquisição de capacidades
fundamentais e de aprendizagens nucleares a realizar pelos alunos, por ano de escolaridade, por
disciplinas e por ciclo, e objeto de avaliação interna e externa.
Ao Agrupamento compete a função primordial de garantir esta oferta educativa essencial no âmbito
do cumprimento da escolaridade obrigatória, facultando aos alunos condições para o seu
desenvolvimento integral num ambiente de bem-estar, segurança e convivência saudável.

Para além desta oferta educativa, o Agrupamento vem apostando na diversificação e na eficiência dos
serviços especializados de apoio educativo, dentro do espírito e da missão de serviço público e de
garantia do direito à educação e igualdade de oportunidades.

Serviços Especializados de Educação Especial
Princípios como a aceitação da diferença, a inclusão e o respeito pelo outro devem nortear as práticas
do Agrupamento no que diz respeito aos alunos com necessidades educativas especiais de caráter
permanente (NEEcp), promovendo a dinamização da comunidade escolar no sentido de garantir a
estes alunos o direito de ao ensino e a respostas educativas de qualidade.
Ao Agrupamento em geral, e ao departamento de Educação Especial em particular, compete
assegurar a estes alunos a prestação de uma multiplicidade de apoios educativos especializados que
se traduzem em ações desenvolvidas com os mesmos ou de intervenção junto da comunidade
escolar, nomeadamente com pais, encarregados e educação, professores e funcionários. Os apoios
especializados implicam não só a adaptação de estratégias, de recursos, conteúdos, processos,
procedimentos e instrumentos, mas também de medidas organizativas alternativas no contexto
escolar.
O Agrupamento propõe-se continuar a ssegurar uma resposta educativa especializada para alunos
com Perturbação de Espetro do Autismo e para alunos com Multideficiência e Surdo-cegueira
congénita. Duas Unidades Especializadas dão resposta a alunos do 1.º ciclo, sendo uma Unidade de
Ensino Estruturado – Autismo (UEE-A) e outra Unidade de Apoio Especializado a alunos com
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Multideficiência e Surdo-Cegueira Congénita (UAE-M). No 2.º e 3.º ciclos, criada no ano letivo de
2010/2011, existe uma Unidade Especializada para apoios a alunos com Perturbação de Espetro do
Autismo.
Estas unidades têm por missão organizar respostas em contextos educativos securizantes, de forma a
proporcionar oportunidades de aprendizagem que promovam a sua participação no grupo-turma e
lhes permitam alargar os parceiros de comunicação.
Projetos de Desenvolvimento Educativo
Além da oferta educativa formal, funcionam, também, no Agrupamento diversos clubes e
desenvolvem-se vários projetos que proporcionam aos alunos oportunidades de valorização pessoal e
de ocupação plena dos seus tempos escolares, constituindo dispositivos de consolidação e de
enriquecimento das aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se assumem como formas de
educação para uma cidadania mais informada e participativa.
A Escola dinamiza um conjunto de atividades para os alunos de 2.º e 3.º Ciclos, a definir anualmente,
tendo em conta os recursos humanos existentes e a procura por parte dos alunos, no âmbito de
clubes, designadamente nos domínios da Música, do Património, das Línguas, do Teatro, das
Ciências e do Desporto.
O Agrupamento dinamiza também um conjunto de projetos para os alunos dos diversos níveis de
educação e ensino, tendo em conta a necessidade de dar cumprimento aos objetivos estratégicos
definidos, os recursos humanos existentes e a participação dos diversos elementos da Comunidade
Educativa.
No que respeita ao desenvolvimento de projetos locais e nacionais, o Agrupamento deverá investir na
implementação, por exemplo: dos Planos Nacional de Leitura e Tecnológico da Educação, do Projeto
Territórios IN, Programa de Intervenção Social nas Escolas (no combate ao Absentismo e Abandono
Escolar), bem como no Plano de Formação do Centro de Formação Francisco de Holanda a que
pertence, do Plano de Educação para a Saúde (nas áreas de prevenção rodoviária e da educação
para a saúde, em que se inserem também o Projeto Escolas Livres de Tabaco as ações relacionadas
com a educação sexual) e Rede de Bibliotecas Escolares.
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), de frequência facultativa, mas de oferta obrigatória
para os alunos do 1.º ciclo, são atividades de caráter eminentemente lúdico que complementam as
atividades da componente curricular, desenvolvidas em sala de aula. Esta oferta privilegia as
atividades educativas e formativas que incidam na aprendizagem da língua inglesa e nos domínios
desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da
escola com o meio e de educação para a cidadania.
Desenvolve-se ainda no Agrupamento uma Componente de Apoio à Família, assegurada por
instituições locais.
As Bibliotecas Escolares integradas na Rede nacional, espaços dotado de equipamentos adequados
onde são recolhidos, tratados e disponibilizados diversos tipos de documentos que contribuem para o
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desenvolvimento de atividades de caráter pedagógico e cultural, bem como a ocupação de tempos
livres e de lazer, em colaboração com salas equipadas com meios informáticos, proporcionam o
enriquecimento cultural dos alunos e o incremento de capacidades e literacias digitais, de informação.

5.2. RECURSOS DE APOIO À AÇÃO EDUCATIVA

Serviços de Administração Escolar
Serviços de Ação Social Escolar
Papelaria
Reprografia
Bar/Bufete
Cantina
Biblioteca
Sala de Tecnologias de Informação e Comunicação
Sala do Aluno
Gabinete de Apoio ao Aluno

5.3. ORGANIZAÇÃO DE HORÁRIOS E CONSTITUIÇÃO DE TURMAS

A elaboração dos horários das atividades letivas e a constituição de turmas obedecem a critérios
estabelecidos, que poderão sofrer alterações ao longo do triénio, e são, anualmente, submetidas a
análise e parecer quer do Conselho Pedagógico quer do Conselho Geral.
Os horários letivos, além das determinações superiores, seguirão os princípios da primazia do
interesse do aluno, de sequencialidade e ocupação plena e da realidade do Agrupamento, tendo em
conta, entre outros critérios, as distâncias de percurso e o sistema de transportes.
A constituição de turmas obedece a enquadramento legal superiormente estabelecido, mas levará
em conta os princípios de inclusão, de equilíbrio social e de autonomia da escola pública.
A colocação dos alunos nas turmas será feita, sempre que possível, de acordo com o local de origem
e com as recomendações de caráter pedagógico e dos planos educativos individuais, mas tendo em
atenção a sua dimensão e os limites legalmente estabelecidos.
Privilegiar-se-á a continuidade dos grupos-turma de origem e uma distribuição tão equitativa quanto
possível dos alunos retidos.
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5.4. PARCERIAS

A prossecução dos objetivos e a missão do Agrupamento desenvolvem-se com o envolvimento e o
empenho da comunidade escolar e, também, da comunidade educativa em que se insere.
Ao longo do percurso desta instituição, tem sido uma constante a colaboração estreita com a
autarquia e com os representantes de instituições de caráter cultural, artístico, científico, ambiental e
económico.
Neste contexto, há que dar continuidade e aprofundar a colaboração com a Câmara Municipal e com
todos os outros parceiros interessados em contribuir a melhoria do serviço educativo e para a
viabilização do projeto educativo.
As parcerias em funcionamento são, atualmente, as seguintes:
- Autarquias locais (Câmara Municipal de Fafe e Juntas de Freguesia), na implementação de
projetos e iniciativas de diversa ordem e na articulação dos transportes e apoio às unidades
educativas situadas na área geográfica;
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ);
- Centro de Saúde de Fafe, que garante a dinamização de vários projetos no âmbito da saúde
escolar e do Projeto de Educação para a Saúde;
- Guarda Nacional Republicana (Escola Segura);
- Bombeiros Voluntários de Fafe;
- Lar da Criança - Revelhe;
- Agrupamento de Escolas de Fafe;
- Instituto de Estudos Superiores de Fafe, designadamente no acolhimento de formandos para
estágios no Agrupamento;
- Academia de Música José Atalaya, principalmente em atividades de enriquecimento curricular
e no ensino articulado;
- Associação Cultural e Recreativa de Fornelos;
- Andebol Clube de Fafe;
- Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira;
- Escuteiros (Junta de Núcleo)
- Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP);
- Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto;
- Escola Profissional de Fafe;
- Cruz Vermelha Portuguesa;
- Cercifafe (no âmbito da Educação Especial o Agrupamento desenvolve parcerias com o
Centro de Recursos para a Inclusão – CRI, para o desenvolvimento de Planos de Ação para
alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro);
- Projeto InOut – Escolhas 5.ª Geração;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do AE de Montelongo.
20

Projeto Educativo AE Montelongo 2014/2017

6. MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão
A missão fundamental do Agrupamento, enquanto escola pública consiste em assegurar a todas as
crianças e jovens que frequentam a instituição uma educação básica de qualidade, que potencie a
realização pessoal e o sucesso educativo e escolar, tendo em conta a sua realidade e as suas
possibilidades. Tal missão implica um esforço contínuo de desenvolvimento organizacional,
pedagógico e administrativo do Agrupamento, o reforço de parcerias e o aprofundamento de
mecanismos de autoavaliação, tendo em vista a melhoria das práticas e a obtenção de melhores
resultados.
Visão
A visão para o Agrupamento, orienta a sua organização no sentido de fazer com que os seus alunos,
levando em conta as especificidades e as caraterísticas próprias de cada grupo de origem, sintam, no
seu percurso do pré-escolar ao 3.º ciclo do ensino básico, que todos os agentes educativos trabalham
para o mesmo fim: uma educação básica de qualidade.
Combater o insucesso dos alunos é uma obrigação do serviço público de educação e, como tal, uma
preocupação de primeira ordem do Agrupamento, mas, proporcionar um ensino de qualidade que
prepare os alunos para a vida, facilitando o prosseguimento de estudos e a sua inserção no mercado
de trabalho e na sociedade, enquanto cidadãos ativos e responsáveis, constitui também uma
orientação fundamental.
Esta visão para o Agrupamento determina, numa perspetiva de futuro, uma focalização na formação
integral do aluno, mas definindo também as aprendizagens nucleares e promovendo um ensino
assente na inovação, na experimentação e no recurso a novas metodologias e tecnologias, uma
articulação vertical e horizontal a nível curricular coerente e uma organização interna e funcional,
visando sempre o interesse da formação dos alunos.
Valores
Os princípios e valores fundamentais que orientam a ação dos agentes educativos do Agrupamento
e acompanham o desenvolvimento do projeto educativo são: a tolerância, o espírito de cidadania, a
solidariedade, o sentido de responsabilidade, a justiça e a valorização do trabalho, do rigor e da
inovação.
O Agrupamento assume também o propósito de respeitar a diversidade do património social e cultural
de cada unidade orgânica e das escolas que o constituem, embora com o compromisso e empenho
em unificar procedimentos e orientar o cumprimento da missão da instituição segundo os princípios e
valores comuns que deverão nortear a sua ação, a seguir enunciados:

- consciencialização dos alunos para os seus deveres de cidadania, na dimensão pessoal,
social e ambiental;
- fruição de um clima de paz pública, respeito e tolerância;
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- prática de uma cultura de participação e de inclusão;
- promoção da socialização, da assiduidade escolar e da pontualidade;
- cumprimento de direitos e deveres consagrados na lei e no Regulamento Interno;
- promoção de práticas que tenham em conta as diversas necessidades, os interesses e ritmos
de aprendizagem;
- acompanhamento da vida escolar dos alunos, potenciando as suas expectativas educacionais
e sociais, através de atividades curriculares e de enriquecimento curricular;
- subordinação dos procedimentos instrumentais e administrativos aos objetivos pedagógicos e
científicos;
- valorização da solidariedade entre todos os membros da comunidade educativa;
- compromisso de todos na manutenção e melhoria da qualidade dos espaços escolares;
- incentivo à participação das famílias na Escola e corresponsabilização, na parte que lhes
cabe, no processo educativo;
- reforço do papel das lideranças intermédias e orientação para a qualidade educativa;
- valorização do desenvolvimento profissional dos agentes educativos;
- promoção de uma cultura de autoavaliação e melhoria sistemática dos serviços;
- garantia de boas condições de trabalho para todos (alunos, funcionários e docentes),
suscetíveis de contribuir para a melhoria contínua do seu desempenho e, consequentemente,
para a obtenção de melhores resultados.
Uma escola para todos, capaz de responder às necessidades dos alunos, aos interesses da
comunidade e às exigências da sociedade, não deverá deixar de implementar processos que
respondam com eficácia a todos os alunos, dando atenção às diferenças individuais, seja qual for a
sua origem, proporcionando uma educação adaptada às necessidades de cada um e os mesmos
direitos, a todos.

Uma escola atual não pode deixar de se preocupar em proporcionar justiça e igualdade de
oportunidades, no acesso às novas tecnologias e meios de informação, ampliando a compreensão do
mundo e possibilitando a troca de saberes e experiências entre todos, nem descurar o seu papel
fulcral na construção de leitores e no desenvolvimento de capacidades e de literacias, essenciais para
o sucesso educativo, bem como para a formação pessoal e social dos alunos.
Uma escola virada para o futuro não poderá deixar de defender princípios de equilíbrio entre o homem
e a natureza e de cooperação na construção de um ambiente de qualidade, dirigindo atividades e
programas específicos, bem como de desenvolver ações e iniciativas que permitam a aquisição de
comportamentos positivos e de estilos de vida saudáveis.
Todas estas vertentes educativas concorrem para o objetivo fundamental da escola de educar melhor.
Mas ela não pode educar sozinha. Torna-se necessário que seja capaz de envolver outros atores e
outras instituições e de transformar-se num centro dinâmico de uma comunidade que vai muito para
além de si própria.
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7. PLANO ESTRATÉGICO
7.1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES
No relatório elaborado para a UNESCO por uma Comissão Internacional coordenada por Jacques
Delors, sobre a educação para o século XXI, publicado com o título Educação – um tesouro a
descobrir, definem-se para a educação quatro pilares: aprender a conhecer; aprender a fazer;
aprender a viver juntos; aprender a ser.
Refere ainda o relatório a evidência de a educação/formação ter de decorrer hoje ao longo de toda a
vida, dado o conjunto dos conhecimentos adquiridos e acumulados no começo da vida –
tradicionalmente correspondente ao período da vida e educação escolar – não constituírem reserva
suficiente para abastecimento indefinido. O facto de vivermos um tempo em que o conhecimento e a
sua posse são cada vez mais determinantes, de vivermos numa “civilização cognitiva” em que a
educação é uma necessidade premente, a resposta não está na quantidade ou volume de
conhecimentos: “uma resposta puramente quantitativa à necessidade de educação – uma bagagem
escolar cada vez mais pesada – já não é possível nem mesmo adequada. Não basta, de facto, que
cada um acumule no começo da vida uma determinada quantidade de conhecimentos de que possa
abastecer-se indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do começo
ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros
conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em mudança” (UNESCO, 1996: 89). Neste sentido de
uma educação em volta dessas quatro aprendizagens fundamentais, a escola – enquanto forma
institucionalizada de educação, “deve formar não só o núcleo básico do desenvolvimento cognitivo,
mas também o núcleo básico da personalidade (TEDESCO, 1999:116).
Neste sentido de uma educação em volta dessas quatro aprendizagens fundamentais, a escola –
enquanto forma institucionalizada de educação, “deve formar não só o núcleo básico do
desenvolvimento cognitivo, mas também o núcleo básico da personalidade (TEDESCO, 1999:116).
Incorporar cada vez mais atividades ligadas à formação da personalidade não implica o abandono da
função cognitiva da educação. Porém, o desenvolvimento desta função não poderá continuar a guiarse por padrões tradicionais de transmissão e acumulação de informação. Neste aspeto, o problema
mais importante que a escola tem de resolver, é definir como promover o desejo de saber, face à
sobre informação circulante, e como constituir os quadros de referência para o processamento da
informação disponível” (TEDESCO, 1999:119).
Estes princípios orientadores apontam, portanto, para o estabelecimento de linhas gerais de atuação
tendo em vista uma formação de alunos sólida e o mais completa possível no campo das aquisições,
conhecimentos e capacidades, mas também nos domínios dos valores, da socialização, da
intervenção cívica e do desenvolvimento de uma perspetiva crítica e reflexiva da realidade.
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7.2. LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO
A promoção do sucesso escolar dos alunos implica atenção a todos e capacidade de resposta às
necessidades de cada um. Embora consciente da realidade e das dificuldades concretas, a Escola
mantém a ambição de proporcionar uma educação de qualidade e um nível de satisfação elevado na
comunidade que serve. Cativar os alunos, estabelecer com eles um ambiente de empatia, de
motivação contínua e de aceitação de novos desafios deverá constitui uma preocupação constante de
todos os agentes educativos. A instituição procurará o melhor para todos seus alunos, incentivandoos ao estudo, alargando os seus horizontes, mas reconhecendo também os seus méritos e
realizações. Na perspetiva de promoção de uma cultura de mérito, serão mais valorizados e
divulgados os momentos de atribuição de prémios e reconhecimento de mérito e de excelência de
alunos, cujo número pretendemos ver alargado. Mas, simultaneamente, e dentro da sua elevada
missão de serviço público, esbatimento de desigualdades e cultura de inclusão, a escola, assumirá
como prioridade a adoção de mecanismos de recuperação dos alunos com insucesso escolar e de
metodologias educacionais de apoio e encorajamento aqueles que manifestam dificuldades de
integração e ritmos mais lentos de aprendizagem. Tais metodologias passam, entre outras, pela:
- valorização da avaliação formativa, privilegiando a participação e os progressos do aluno;
- individualização do ensino, de acordo com ritmos, capacidades e interesses de cada um;
- implementação de ações de acompanhamento e complemento pedagógico orientadas para
necessidades específicas.
As linhas gerais de atuação delineadas, embora partindo da ideia e da visão da necessidade de dar
respostas diversificadas e de proporcionar a formação integral dos alunos, focalizam-se em vertentes
educativas importantes e que devem estar presentes no desenvolvimento da ação estratégica e na
definição das áreas prioritárias. São, fundamentalmente, as seguintes:
- Educar para o saber (visando preparar o aluno, fornecer-lhe conhecimentos e ferramentas
essenciais para integração no mundo do trabalho e desenvolvimento do seu projeto de vida);
- Educar para a cidadania (considerando o desenvolvimento pessoal e social do aluno, a
formação da personalidade e a orientação por valores e direitos humanos);
- Educar para o ambiente (procurando desenvolver no aluno o respeito pela vida, uma
interação adequada com o meio, o equilíbrio na utilização dos recursos naturais e a valorização
e preservação das caraterísticas autóctones);
- Educar para os Media e para as novas literacias (orientando os alunos nos novos caminhos
da globalização, da sociedade de informação e da mudança tecnológica acelerada).
- Educar para a Saúde (incrementando estilos de vida equilibrados e saudáveis, promovendo
práticas desportivas, alimentação racional e cuidados com o corpo, no âmbito do
desenvolvimento de uma educação sexual responsável).
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8. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
A elaboração de um plano estratégico / plano de ação, onde constem os objetivos operacionais,
estratégias, indicadores, situação inicial e metas definidas para o próximo triénio, com uma
monitorização de caráter anual, sendo possível, constitui-se como impulso à qualidade, à inovação e
ao compromisso social. A concretização de objetivos estratégicos é essencial ao processo evolutivo e
de sustentabilidade do Agrupamento, resultando a sua formulação de um compromisso coletivo dos
agentes educativos.
Para além da situação inicial e do diagnóstico efetuado, a partir da avaliação interna de 2012/2013,
apresenta-se, de seguida, a situação das metas definidas para o Agrupamento de Escolas, fazendose uma breve análise a cada uma delas, tendo como referência os domínios apresentados pela
Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC).
Pretende-se, ao longo do próximo triénio, uma análise e posterior reflexão dos resultados obtidos
pelos alunos nos diferentes níveis de ensino, quer a nível da avaliação interna quer externa. Dar-se-á
especial atenção aos anos de escolaridade sujeitos à avaliação externa, no sentido de minorar a
diferença dos resultados entre a avaliação da escola e a média nacional, servindo a análise dos
resultados para diagnosticar as principais dificuldades sentidas pelos discentes.
Paralelamente, fomentar-se-ão atividades que promovam uma participação ativa dos alunos e que
desenvolvam

uma

consciência

cívica

alicerçada,

entre

outros valores,

no

respeito,

na

responsabilidade e na convivência democrática.
Seguindo os princípios orientadores supracitados, a elaboração do Projeto Educativo partiu
essencialmente da análise dos seguintes elementos:
- Projetos Educativos das unidades orgânicas de origem;
- Relatórios de Autoavaliação das unidades orgânicas de origem;
- Resultados escolares;
- Relatórios de atividades;
- Projeto de intervenção elaborado pela Diretora do Agrupamento;
- Avaliação externa realizada à unidades orgânicas constituintes do Agrupamento (2009/2010);
- Programa de acompanhamento à Educação Especial - Respostas Educativas da IGE
(2010/2011).
Teve em conta, igualmente, uma nova realidade que precisa de tempo de adaptação e consolidação:
a agregação de duas unidades orgânicas afastadas, equilibradas na sua dimensão e resultados, mas
com identidades e culturas vincadas.
Estes princípios conduziram a alguma prudência e realismo na definição de metas e objetivos
comuns.
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8.1. POTENCIALIDADES, PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTELONGO – TRIÉNIO 2014-2017

-

PONTOS FORTES
de
equidade
e

Política

PONTOS FRACOS OU A MELHORAR
justiça,

consubstanciada nas medidas de inclusão de

- Insuficiente desempenho dos alunos do 3.º ciclo,

alunos, designadamente os de NEE, de etnia

quer na avaliação interna, quer nas provas finais de

minoritária ou em situação de risco;

Português e Matemática, no último ano letivo;

- Cooperação alargada com entidades locais

- Resultados obtidos nas provas finais do 6.º ano;

e Associação de Pais e Encarregados de

- As taxas de transição/conclusão no 3.º ciclo

Educação,

de vários

inferiores aos valores nacionais correspondentes;

como

- As incipientes práticas de articulação e de

projetos

na

e

implementação

atividades,

assim

na

facilitação de transportes;

sequencialidade

• A articulação entre o Agrupamento e o

escolaridade;

Centro de Recursos para a Inclusão na

– A reduzida abrangência e consolidação do

organização das respostas específicas;

processo de autoavaliação;

- Funcionamento de unidades de ensino

-

estruturado para a educação de alunos com

experimental das ciências;

espetro de autismo e de apoio especializado

- Necessidade de melhorar a reorientação da ação

para

educativa, em função dos resultados académicos;

a

educação

de

alunos

com

multideficiência;
-

Formação

de

turmas
só

com

no
um

1.º

ciclo

ano

de

escolaridade;
Partilha

insuficiente

os

diversos

desenvolvimento

ciclos

do

de

ensino

- Implementação de mecanismos de monitorização e

tendencialmente

-

O

entre

autorregulação da Educação Especial;

- Considerável número de alunos oriundos de
famílias carenciadas, destruturadas ou afastadas,

de

recursos,

de

modo

a

proporcionar a todos os alunos o acesso aos
mesmos;
- Implementação de um conjunto articulado
de iniciativas do Plano Anual de Atividades,
potenciador das respostas específicas e

bem como integração de alunos com dificuldades
acrescidas, por motivo de necessidades educativas
especiais, origem em etnia minoritária e situação de
risco ou ausência de retaguara familiar;
- Distância e isolamento de algumas freguesias
pertencentes ao Agrupamento;

diferenciadas para os alunos com NEE.

- Baixas expectativas da maior parte das famílias no

- Motivação e empenho do pessoal docente e

que concerne ao futuro e às aprendizagens dos

não docente;

seus educandos.

- Reduzidas taxas de abandono escolar;
- Ambiente de tranquilidade, tolerância e de
respeito vivenciados no Agrupamento;
- Política estratégica do Agrupamento para a
manutenção e conservação dos espaços
escolares e melhoria do seu apetrechamento
informático e didático.
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OPORTUNIDADES
-

A

existência

na

proximidade

Agrupamento de grande
instituições

e

CONSTRANGIMENTOS/AMEAÇAS

entidades

do

diversidade de
locais

poderá

- Saída dos alunos da Educação Pré - Escolar e do
4.º ano para outros estabelecimentos de ensino;
- Aumento do número de alunos por turma;

favorecer o aprofundamento de parcerias com

- Diminuição de recursos humanos designadamente

impacto na melhoria do serviço educativo

no serviço de psicologia e orientação

- A riqueza da zona geográfica envolvente,

-

com potencialidades para empreendimentos

associada à dispersão geográfica do Agrupamento,

na área do agro-turismo, do turismo rural e da

poderá condicionar o acesso das crianças/alunos

exploração florestal, poderá possibilitar o o

aos bens educativos;

desenvolvimento

- Alargamento da escolaridade obrigatória até aos

de

projetos

inovadores

Insuficiente

rede

de

transportes

escolares,

nestas áreas;

18 anos;

- O funcionamento de Gabinete de Apoio ao

- Agravamento das condições socoeconómicas para

Aluno poderá contribuir para uma melhoria do

muitos

clima relacional e das condições de ação

Agrupamento;

educativa;

-

-

A

disponibilidade

e

colaboração

da

agregados

Diminuição

da

familiares
população,

da

área

do

sobretudo

nas

freguesias rurais, mais a norte do município.

Associação de Pais e das autarquias locais
poderão favorecer melhores resultados das
parcerias e projetos existentes.

8.2. DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÂO ESTRATÉGICA
A monitorização dos indicadores relativos à avaliação dos 2.º e 3.º ciclos, no final do ano letivo de
2012/2013, e a atualização da situação quanto aos resultados gerais obtidos, ao desvio em relação às
metas propostas e à média nacional permitiram o estabelecimento de um ponto de partida com vista à
definição de novas metas e de um plano estratégico de melhoria.

Com base no diagnóstico efetuado, na realidade observada, nos resultados da avaliação interna e
externa e na definição de pontos fracos e pontos fortes, oportunidades e constrangimentos, procedeuse à delimitação de áreas de intervenção para este projeto.
No âmbito de cada uma das áreas de intervenção consideradas é fixado um objetivo geral e unificador
e um conjunto de objetivos estratégicos que possibilitem a sua realização.
Para a operacionalização dos objetivos estratégicos, optou-se definição clara e precisa, dentro do
possível, de estratégias continuidade, inovação ou melhoria e pela delimitação de resultados
esperados e de metas a atingir.
Este trabalho foi efetuado na perspetiva de concretização de uma escola para todos e da fixação de
metas ajustadas à realidade, mas também na perspetiva de afirmação da instituição e das suas
caraterísticas e da ambição de proceder mais sistematicamente e de fazer sempre melhor.
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8.3. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
- Sucesso educativo na vertente de resultados escolares
A – Curricular

- Apoio e acompanhamento dos alunos
- Educação de qualidade, de exigência e de responsabilização

e Pedagógica
- Articulação curricular
- Prevenção do abandono escolar
- Inclusão, Cidadania, Solidariedade
- Ética, Cooperação, Disciplina, Compromisso e Participação
B - Cultura(s)
-Saúde, Ambiente e Desporto
do Agrupamento
- Qualidade da oferta educativa
- Cooperação com parceiros estratégicos
- Regulação
C – Gestão

- Avaliação

Organizacional

- Segurança
- Serviços básicos e serviços especializados

D – Aprendizagem/
desenvolvimento ao longo da

- Incremento da formação contínua
- Alargamento de horizontes e vivências

vida

8.3.1
A - Área de intervenção Curricular e Pedagógica
Objetivo geral: Promover o sucesso escolar
Objetivos estratégicos:
- melhorar os resultados escolares;
- apoiar os alunos com dificuldades no processo de ensino e aprendizagem;
- aumentar a qualidade, exigência e responsabilização no processo educativo;
- melhorar a articulação curricular;
- avaliar os alunos de acordo com o evoluir das suas aprendizagens numa lógica de ciclo de estudos;
- promover o sucesso em todas as disciplinas, aumentando o número de alunos com sucesso pleno;
- prevenir o abandono escolar.
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A – Área de intervenção: Curricular e Pedagógica
Estratégias de reforço, melhoria e inovação

Resultados esperados

- Diversificação e ajustamento de práticas pedagógicas;
- Investigação de causas de insucesso escolar envolvendo professores,
diretores de turma, encarregados de educação e estruturas de apoio;
- Valorização de estratégias colaborativas, produção de materiais
pedagógicos, definição de critérios comuns de avaliação;

Melhoria dos resultados da
avaliação interna

- Criação de equipas de trabalho e dinamização de projetos;
- Implementação de abordagens práticas e experimentais no domínio das
ciências físicas e naturais;
- Funcionamento da Biblioteca/Centro de Recursos no horário dos alunos;

Melhoria dos resultados da
avaliação externa

- Disponibilização da sala de estudo com acompanhamento de professor;
- Criação de salas/oficinas de preparação para as provas finais, no 3.º
período;

Aumento da frequência de
trabalho cooperativo;

- Realização de atividades que promovam a aquisição de capacidades
básicas de leitura, escrita e cálculo;
- Adesão ao projeto nacional de Testes Intermédios;
- Acompanhamento por equipa multidisciplinar dos casos mais graves de
absentismo e desmotivação escolar;

Adoção de critérios de
classificação similares aos
usados
na
avaliação
externa

- Dinamização de encontros regulares interdocentes dos vários ciclos/anos;
- Criação de tutorias para acompanhamento de alunos identificados com
problemas de âmbito relacional e cognitivo;
- Inclusão nos projetos de trabalho das turmas de planos transversais de
valorização da língua portuguesa;
- Utilização alargada de meios informáticos e de metodologia e estratégias
ativas / participativas;

Aumento do grau de
satisfação
dos
intervenientes no processo
educativo;

Redução dos níveis de
iliteracia;

- Criação de arquivos digitais de materiais didáticos e recursos pedagógicos;
- Dinamização e apoio a atividades por parte da Biblioteca Escolar;
- Reconhecimento e divulgação de boas práticas abordagens pedagógicas
inovadoras;

Aumento da taxa de
requisições domiciliárias e
de utilização presencial
das bibliotecas escolares

- Reflexão sistemática, a nível de conselho pedagógico e departamentos,
sobre formas de otimização do ensino e dos tempos de aprendizagem;
- Rentabilização do Programa Informático da área de alunos do 1.º ciclo;
- Publicação das pautas de todos os níveis no site do Agrupamento;
- Criação um modelo uniforme de tratamento de dados;

Contenção/diminuição das
situações de absentismo

-Estabelecimento de ligação com os dados do MISI e do GEPE;
- Elaboração de relatório trimestral com o resumo dos balanços da avaliação
de todos os níveis de ensino e divulgação a todos os docentes.
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Metas
- Manutenção ou melhoria dos níveis de sucesso por ano e por ciclo
- Consecução de uma taxa de conclusão da escolaridade obrigatória igual ao nível concelhio
- Redução anual das taxas de retenção
- Aproximação dos resultados da avaliação externa à média nacional

Fatores condicionantes
- Alargamento da escolaridade obrigatória;
- Número de alunos por turma;
- Redução do tempo de permanência dos alunos do 3.º ciclo na escola;
- Disponibilização de crédito horário em função da avaliação externa;
- Diminuição de recursos humanos e financeiros;
- Fragilização socoeconómica de agregados familiares;
- Generalização da implementação de novos programas, sem período adequado de experimentação
prévia;
- Imponderáveis da avaliação externa (grau de dificuldade das provas nacionais, abrangência dos
critérios de classificação adotados, cansaço e ansiedade dos alunos).
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8.3.2
B – Área de intervenção: Cultura(s) do Agrupamento
Objetivo geral: Qualificar a escola, o ensino e a aprendizagem
Objetivos estratégicos:
- Melhorar o clima relacional na escola;
- Desenvolver na escola uma cultura de disciplina e de segurança;
- Envolver mais os encarregados de educação na ação educativa;
- Assegurar boa imagem e visibilidade da instituição.

Estratégias de reforço, melhoria e inovação

Resultados esperados

- Reforço da participação e responsabilização dos alunos no seu percurso
formativo;
- Acolhimento de iniciativas e atividades propostas por alunos e
encarregados de educação;

Reforço da ação educativa
de inclusão

- Desenvolvimento de projetos interdisciplinares de caráter cívico e
inclusivo;
- Aplicação de medidas de apoio pedagógico personalizado;
- Articulação da Educação Especial com o Centro de Recursos para a
Inclusão e equipas de intervenção precoce;
- Implementação de procedimentos de atuação concertados, tendo por
referência os documentos estruturantes do Agrupamento, procurando o
equilíbrio entre a autonomia de cada escola/estabelecimento e uma política
educativa comum;
- Generalização do uso do correio eletrónico institucional;
- Publicação e partilha de documentos entre os Departamentos e
Subestruturas via Moodle;

Aumento da cooperação
para uma política educativa
comum ao Agrupamento

Melhoria dos mecanismos
de comunicação com a
comunidade, estruturas de
orientação
educativa
e
pessoal não docente

- Trabalho de equipa multidisciplinar sobre os casos de indisciplina;
- Envolvimento de alunos na definição de regras e de contratos
pedagógicos, a nível de Assembleias de Turma e de Delegados de Turma;
- Prática de momentos de autoavaliação dos alunos indutores de
autonomia e corresponsabilização no seu percurso escolar;
- Concretização de iniciativas, por ano letivo, proposta pela Associação de
Pais;
-Organização de atividades de formação orientada para pais e
encarregados de educação;

Contenção / diminuição das
situações de indisciplina

Maior envolvimento dos
alunos e dos encarregados
de educação

Reforço/ampliação
parcerias

de

- Participação e dinamização de campanhas associadas a causas sociais e
humanitárias;
- Promoção da autonomia das estruturas representativas dos alunos;
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- Criação de condições para a frequência do ensino articulado, em cada
ano de escolaridade, de um grupo de alunos/turma, em colaboração com a
Academia de Música José Atalaya;
- Comemoração de datas e acontecimentos marcantes;

Incremento
de
comportamentos/estilos de
vida mais saudáveis

- Promoção de eventos de caráter educativo, artístico e desportivo;
- Atribuição de maior relevo à divulgação de atividades e iniciativas do Préescolar e das AEC;
- Reforço da colaboração entre Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, em
atividades e momentos marcantes;

Fortalecimento da relação
Escola - Meio

- Integração de sugestões e contributos de diversos atores/agentes na
elaboração de documentos estruturantes;
- Otimização da utilização de equipamentos por parte da comunidade;

Realização do
Agrupamento

Dia

do

- Acolhimento e reforço da ligação da escola com ex-alunos;
- Inclusão no Plano de Atividades da escola de atividades lúdicas e
desportivas, sob proposta da Associação de Estudantes;

Festas de final de período

- Realização de reuniões trimestrais da direção com Associação de
Estudantes e Delegados de Turma;
- Dinamização de momentos de festa, convívio e fortalecimento de coesão
da comunidade educativa;
- Desenvolvimento de projetos de cooperação e protocolos;
- Atribuição de prémios em contexto educativo para os alunos que se
distinguem;

Atualização
eletrónica

da

página

- Realização de iniciativas de dinamização da escola e enriquecimento dos
alunos: painéis/debate, colóquios, conferência, visitas de estudo;
- Divulgação anual de Quadros de Mérito e de Excelência;

Revista do Agrupamento

- Inclusão nos planos de trabalho das turmas de abordagens transversais
das temáticas da saúde e sexualidade, educação ambiental, prevenção e
comportamentos de risco e de cidadania crítica e responsável;
- Concretização de iniciativas ligadas à preservação da Natureza e à
valorização dos recursos e das caraterísticas autóctones;
- Realização de “feiras” verdes e de promoção de produtos locais;
- Valorização/divulgação do património local natural e construído;

Melhoria da imagem
Agrupamento

- Manutenção/reforço de atividades e projetos ligados ao Desporto Escolar;
- Apreciação anual de relatório do Desporto Escolar;
- Melhoria dos hábitos alimentares, tendo em conta sugestões de pais e
alunos, bem como exigências de racionalidade, qualidade e equilibro da
oferta da cantina e do bar;
- Elaboração/divulgação semestral de Revista do Agrupamento;
- Divulgação de realizações e iniciativas relevantes.
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Metas
- Diminuição das ocorrências de caráter disciplinar e encaminhamentos da sala de aula
- Alargamento do número de alunos distinguidos e premiados
- Cumprimento mínimo de 2 contactos por período entre encarregado de educação e o professor titular
de turma ou diretor de turma
- Ampliação de protocolos e atividades em colaboração com parceiros locais
- Aumento do número de iniciativas com técnicos especializados
- Comemoração do Dia do Agrupamento
- Concretização de outras iniciativas ao longo do ano, com envolvimento da comunidade
- Manutenção/atualização da página eletrónica
- Edição semestral da revista do Agrupamento

Fatores condicionantes

- Situações de carência e desagregação de diversos agregados familiares;
- Isolamento, distância e dispersão dos agregados familiares em relação à escola;
- Extensão e complexidade dos programas disciplinares;
- Escassez de tempo para desenvolvimento de projetos de enriquecimento curricular;
- Extinção de áreas curriculares não disciplinares.
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8.3.3.
C – Área de Intervenção: Gestão Organizacional
Objetivo geral: Garantir a melhoria do serviço educativo num ambiente seguro
Objetivos estratégicos
-Elaborar Plano Anual de Atividades;
-Garantir a segurança e o bem-estar na escola;
-Gerir / racionalizar a prestação de serviços básicos e especializados.
Estratégias de reforço, melhoria e inovação

Resultados esperados

- Constituição de equipa de autoavaliação;
- Reforço de vigilância dos recreios;

Concretização do Plano
Anual de Atividades

-Destacamento de assistentes operacionais em função de necessidades
pedagógicas/de serviço;
- Intervenção imediata em situações de perigo ou conflito grave;

Fruição de um ambiente de
tranquilidade e paz pública

- Atuação concertada de serviços especializados, Gabinete de Apoio ao
Aluno, Psicóloga e professor titular de turma/diretores de turma;
- Desenvolvimento da cooperação com a autarquia e outros parceiros no
domínio da segurança e da manutenção das instalações;
- Criação de condições adequadas para a mobilidade de alunos portadores
de deficiência motora;
- Aplicação do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e do Regulamento Interno
em situações de indisciplina escolar;
- Manutenção/melhoria das condições de utilização dos equipamentos e
espaços escolares;

Realização
de
obras
prioritárias de melhoria nos
estabelecimentos de ensino
Menor
ocorrência
de
incidentes
e
acidentes
escolares
Melhor articulação com o
Centro de Saúde de Fafe,
Bombeiros e o Projeto
“Escola Segura”.

- Manutenção de uma rede de computadores (ligados à Internet) em todas
as Escolas/JI do Agrupamento;
- Realização de campanhas de sensibilização para a manutenção de
espaços verdes, saúde e ambiente;

Aumento do grau de
cobertura
de
rede
informática

- Criação de uma norma de procedimentos de verificação e avaliação
anual do Plano de Prevenção e Emergência do Agrupamento;
- Realização de simulacros/ações
relacionadas com a segurança;

de

formação

sobre

temáticas

Aumento dos indicadores
de satisfação e de bem- estar
na
comunidade
escolar

- Disponibilização de equipamentos e espaços escolares à comunidade;
- Disponibilização de informação aos diretores de turma;
- Fornecimento trimestral de dados estatísticos para análise da ação
disciplinar ocorrida e propostas de melhoria;

Aumento do grau de
satisfação da comunidade
relativamente à Escola

- Agilização da ligação com a família e envolvimento dos encarregados de
educação na superação de conflitos e problemas relacionais.
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Metas
- Cumprimento de todas as iniciativas previstas no Plano Anual de Atividades

- Redução do número de ocorrências e acidentes escolares
- Conservação e melhoria dos equipamentos e instalações escolares

Fatores condicionantes
- Capacidade limitada de formação no âmbito da instituição;
- Tendência de redução de assistentes operacionais;
- Considerável número de escolas isoladas e distantes do centro;
- Diminuição de recursos financeiros e humanos.
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8.3.4
D – Área de intervenção: Aprendizagem/desenvolvimento ao longo da vida
Objetivo geral: Aprender sempre
Objetivos estratégicos
- Desenvolver ações de orientação vocacional;
. Alargar vivências e horizontes dos alunos;
- Incrementar a formação contínua;
- Cooperar com parceiros estratégicos.
Estratégias de reforço, melhoria e inovação

Resultados esperados

- Realização de ações de orientação vocacional;
- Colaboração em projetos e interações com escolas secundárias e
profissionais no domínio da orientação académica e vocacional dos alunos;

Aumento
do
grau
de
satisfação da comunidade
relativamente à Escola

- Formação na área Tecnologias da Informação e Comunicação (Moodle,
Quadros Interativos, produção digital de materiais pedagógicos, Excel);
- Formação nas didáticas
desenvolvimento profissional;

específicas

das

áreas

disciplinares

e

- Formação nas áreas da adolescência, relações humanas, educação e
valores, supervisão pedagógica, educação especial, avaliação da
aprendizagem, avaliação do desempenho;
- Apoio a iniciativas de formação docente na área da sexualidade no âmbito do
desenvolvimento do Projeto escolar de Educação Sexual;
- Levantamento de necessidades de formação do pessoal não docente;
- Seleção e propostas de formação;

Concretização do Plano de
Formação
Rentabilização da bolsa de
formadores internos

Formação em áreas
carência identificadas

- Elaboração do Plano Anual/Plurianual de Formação do Agrupamento.

Metas
- Realização de ações de orientação vocacional anuais, no 3.º período, prioritariamente para o 9.º ano
- Realização de ações de formação docente em áreas de carência identificadas
- Dinamização de palestras com técnicos especializados

- Concretização de ações de formação sob coordenação da autarquia em áreas de carência do pessoal
não docente indicadas pelo Agrupamento
Fatores condicionantes
- Capacidade limitada de formação no âmbito da instituição;
- Dispersão das escolas do Agrupamento;
- Constrangimento de ordem financeira.
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8.3.5
Metas específicas para o triénio por ciclo / ano de escolaridade

O diagnóstico efetuado, levando em conta nomeadamente os resultados da avaliação interna e
externa expressos nos quadros anteriormente apresentados e no estudo estatístico anexo ao
presente projeto educativo, compreende também uma tendência de dificuldade de cumprimento de
objetivos e metas anteriormente traçados, a que não são alheios, entre outros motivos, o
agravamento das situações de carência de diversos agregados familiares, as limitações de acesso de
muitos alunos desta área pedagógica a meios e bens culturais dos centros urbanos e as implicações
de uma avaliação externa que se traduz frequentemente em provas nacionais com elevado grau de
dificuldade.
Neste contexto, o Agrupamento adota uma posição realista e moderadamente otimista quanto ao
aproveitamento escolar e resultados académicos, num futuro próximo.
No que respeita ao Pré-escolar, a definição de metas finais constitui-se como um referencial comum
útil para planear processos, estratégias e modos de progressão de forma a que todas as crianças
possam ter realizado determinadas aprendizagens importantes para o seu progresso educativ o
e escolar antes de entrarem para o 1.º ciclo, privilegiando o desenvolvimento a e a construção
articulada do saber, numa abordagem qualitativa, integrada e globalizante das diferentes áreas.
As metas de aprendizagem estão globalmente estruturadas pelas áreas de Formação Pessoal e
Social, Expressão e Comunicação, Linguagem Oral e Abordagem da Escrita, Matemática,
Conhecimento do Mundo e Tecnologias de Informação e Comunicação.
Nestas áreas, a organização dos grandes domínios é comum a todo o ensino básico, de forma a
estabelecer uma sequência das aprendizagens que visa particularmente facilitar a continuidade entre
a educação pré-escolar e o ensino básico.
O Agrupamento assume ambição de melhoria e propõe-se alcançar as metas de elevação das taxas
de transição de ciclo e de ano do ensino básico e a aproximação à média nacional, relativamente aos
resultados das provas finais de ciclo:

- aumentando a percentagem de crianças que adquirem as competências previstas nas
orientações curriculares do pré-escolar;
- aumentando a taxa de transição em cada um dos três ciclos do ensino básico;
- aumentando a taxa de sucesso de cada disciplina, por ano de escolaridade;
- aumentando a taxa de sucesso em cada das provas finais do ensino básico;
- melhorando o nível de qualidade do sucesso nas disciplinas com sucesso (quase) pleno – de
95% a 100%.

37

Projeto Educativo AE Montelongo 2014/2017

Metas 2014/2017
Taxa de Transição – Por Ano de Escolaridade e Ciclo
1.º, 2.º e 3.º Ciclos
%/Ano

1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 1.º Ciclo 5.º Ano 6.º Ano 2.º Ciclo 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 3.º Ciclo

%

[95;100] [90;95] [90;95] [90;95] [91;96] [85;90] [81;86] [85;90] [80;85] [80;85] [75;80] [79;84]

Taxa de Sucesso – Avaliação Interna
Por Disciplina e Ano de Escolaridade
1.º Ciclo
Ano/Disciplina

Port

Mat

Est M

Ex FM

Ex A

1.º ano

[88;93] [90;95] [95;100] [98;100] [98;100]

2.º ano

[85;90] [86;91] [95;100] [98;100] [98;100]

3.º ano

[84;89] [82;87] [95;100] [98;100] [98;100]

4.º ano

[89;94] [88;93] [95;100] [98;100] [98;100]

2.º Ciclo
Ano/Disciplina

Port

Ing

HGP

Mat

CN

EV

ET

EM

EF

EMRC

EMRE

5.º ano

[65;70] [65;70] [76;81] [65;70] [80;85] [94;99] [94;99] [94;99] [95;100] [95;100]

[95;100]

6.º ano

[60;65] [65;70] [85;90] [57;62] [85;90] [94;99] [94;99] [94;99] [95;100] [95;100]

[95;100]

3.º Ciclo
Ano/Disciplina

7.º ano
8.º ano
9.º ano

Por

Ing

Fra.

Esp

Hist

Geo

Mat.

CN

FQ

EV

ET

TIC

EF

EMR
C

EMR
E

[65;70] [68;73] [75;80] [70;75] [82;87] [83;88] [63;68] [70;75] [70;75] [93;98] [93;98] [88;93] [90;95] [95;100] [95;100]
[66;71] [53;58] [70;75] [73;78] [82;87] [86;91] [55;60] [70;75] [70;75] [93;98] [91;96] [90;95] [91;96] [95;100] [95;100]
[68;73] [58;63] [67;72] [70;75] [82;87] [84;89] [55;60] [74;79] [58;63] [91;96]

----

----

[92;97] [95;100] [95;100]

Taxa de Sucesso – Avaliação Externa
1.º, 2.º e 3.º Ciclos
Ano/Disciplina

4.º ano

6.º ano

9.º ano

Port

[50;55]

[55;60]

[40;45]

Mat

[52;57]

[45;50]

[30;35]
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9. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO

O propósito de aumentar a qualidade educativa implica a necessidade de se avaliar e autoavaliar.
Por isso, deverá proceder-se a uma monitorização contínua do Projeto Educativo, realizada por uma
equipa constituída para o efeito no seio do Conselho Pedagógico com o objetivo de supervisionar o
desenvolvimento das atividades/estratégias e a concretização dos resultados e metas definidos e
corrigir eventuais desvios.

Sendo o Projeto Educativo um documento fundamental do Agrupamento, todas as atividades ou
projetos do Plano Anual de Atividades propostos ao Conselho Pedagógico devem ser considerados
em função da sua pertinência e contributo para o alcance da missão pretendida e para a
concretização das metas traçadas, constituindo-se o Relatório Anual de Atividades como fundamental
dado o seu papel de avaliação, diagnóstico de realizações e constrangimentos e informação relevante
para o ano letivo seguinte.

A avaliação deverá assumir um caráter formativo, visando a regulação do Projeto Educativo,
recorrendo a relatórios anuais elaborados a partir de instrumentos de recolha de informação variados,
como a autoavaliação feita pelos dinamizadores e pelos intervenientes de cada atividade/estratégia, e
implicar e envolver toda a comunidade educativa na concretização dos objetivos propostos.
Deverá incidir ainda sobre os resultados da avaliação interna do Agrupamento expressos anualmente
através dos resultados dos alunos na frequência das disciplinas e nas provas finais nacionais ou de
aferição.

Essa avaliação deverá assumir uma dimensão quantitativa e qualitativa. A dimensão quantitativa
deverá ser baseada em dados estatísticos, relativamente a:
- melhoria dos resultados escolares por ano de escolaridade e disciplina;
- abandono escolar;
- processos disciplinares;
- assiduidade;
- participação dos pais/encarregados de educação na vida da escola;
- resultados dos Apoios Educativos;
- apoios prestados aos alunos com NEEcp e resultados obtidos;
- taxa de utilização de computadores e audiovisuais;
- formação de docentes e de pessoal não docente;
- número de protocolos, parcerias, palestras e ações de formação efetuados.
Será da competência da equipa de avaliação, além da avaliação dos resultados alcançados, a
identificação dos constrangimentos e obstáculos ao êxito, a sugestão de estratégias de melhoria dos
resultados e a elaboração de um relatório de avaliação anual e final do desenvolvimento do presente
Projeto Educativo.
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A dimensão qualitativa deverá traduzir-se numa análise e reflexão sobre a adequação dos objetivos
traçados e a eficácia das estratégias desenvolvidas para a sua concretização. Neste quadro, e tendo
em conta constrangimentos organizacionais e orçamentais, terá como metodologia a recolha de
dados com a utilização de alguns dos seguintes instrumentos de avaliação:
- entrevistas;
- questionários (professores, alunos, pessoal não docente, grupos disciplinares, encarregados
de educação);
- análise documental;
- relatórios.

Tal como na sua elaboração, também na avaliação deverá intervir um leque variado de atores e
interessados: professores, funcionários, famílias, instituições e parceiros, no sentido de disponibilizar
à comunidade educativa e ao Conselho Geral, a quem compete aprovar, acompanhar e avaliar este
projeto, informação relevante que permita um melhor conhecimento da escola e maior projeção da
instituição.

O propósito será sempre o de proceder construtivamente, introduzindo alterações necessárias à sua
otimização e reformulações que integrem mudanças e novas dinâmicas e sirvam de base para um
melhor projeto educativo futuro.
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10. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Projeto Educativo deverá ser apresentado e explicado em reuniões gerais de pessoal docente, de
pessoal não docente, de diretores de turma com encarregados de educação e aos discentes pelos
respetivos professores titulares de turma ou diretores de turma, no início de cada ano letivo.
Será também divulgado a toda a comunidade educativa, e ao público em geral, através da página
eletrónica do Agrupamento, simultaneamente nas áreas de docentes e de discentes, constituindo-se
como um elemento importante da sua imagem e identidade.

“ A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas; homens que
sejam criadores, inventores, descobridores. “

Jean Piaget
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ANEXO I
RECURSOS DE APOIO À AÇÃO EDUCATIVA

Serviços de Administração Escolar
Desenvolvem o serviço administrativo e financeiro de apoio a toda a comunidade educativa.

Serviços de Ação Social Escolar
Organizam os Auxílios Económicos bem como outros serviços de apoio aos alunos.
Horário: 9:00h – 17:00h

Papelaria
A Papelaria é um serviço de Ação Social Escolar para a venda de material escolar, documentos
oficiais e outros afins.

Reprografia
A Reprografia é um serviço disponibilizado à comunidade escolar para a tiragem de cópias tanto de
caráter oficial como particular.
Horário: 8:00h – 13:00h;
14:00h – 17:00h

Bar/Bufete
O bar é um serviço destinado a assegurar a alimentação antes e depois da refeição servida na
cantina.
Horário: 8:00h – 12:00h;
14:00h – 17:00h

Cantina
As cantinas são um serviço da Ação Social Escolar. Destinam-se a assegurar uma alimentação
variada, correta e equilibrada.
Horário: 8:30h – 17:00h
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Biblioteca
As Bibliotecas das EB com 2.º e 3.º ciclos do Agrupamento são centros de recursos educativos
disponíveis a toda a comunidade escolar.
Horário: 8:30h – 17:00h

Sala de Tecnologias de Informação e Comunicação
É um espaço próprio destinado à lecionação de disciplinas com recurso a meios informáticos.
Horário: 8h30h – 16:00h

Sala do Aluno
A Sala do Aluno é um espaço de convívio e de confraternização é dos alunos equipado com televisão,
mesa de pingue-pongue e jogos de tabuleiro.
Horário: 8h000h – 17:00h

Pré-escolar: 9h00 – 15h30
15h30 – 17h30
(com prolongamento facultativo assegurado pela AAAF – das 7h45 às 9h00
e das 17h30 às 18h30)

1.º ciclo: 9h00 – 17h30 (incluindo as AEC)

2.º e 3.º ciclos: 8h30 – 16h00
Dias

2.ª a 6.ª feira

Blocos /Tempos letivos ( 2.º e 3.º ciclos)

8h30 / 10h00

10h15 / 11h45

11h55 / 13h25

Almoço
(13h25/14h30)

14h30 / 16h00

(*)Cada bloco letivo é constituído por 2 tempos de 45 minutos.
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