“…dar a cada um segundo as suas necessidades
e exigir de cada um segundo as suas possibilidades”.
João Formosinho
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PROJETO EDUCATIVO

Introdução

PREÂMBULO
“Perante os outros e a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições de
equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de formar
pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos. As humanidades hoje têm de ligar educação,
cultura e ciência, saber e saber fazer. O processo da criação e da inovação tem de ser visto relativamente
ao poeta, ao artista, ao artesão, ao cientista, ao desportista, ao técnico – em suma à pessoa concreta que
todos somos. Um perfil de base humanista significa a consideração de uma sociedade centrada na
pessoa e na dignidade humana como valores fundamentais. Daí considerarmos as aprendizagens como
centro do processo educativo, a inclusão como exigência, a contribuição para o desenvolvimento
sustentável como desafio, já que temos de criar condições de adaptabilidade e de estabilidade, visando
valorizar o saber. E a compreensão da realidade obriga a uma referência comum de rigor e atenção às
diferenças.”
(Guilherme d’Oliveira Martins em Perfil do aluno)
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NOTA INTRODUTÓRIA

“A educação é um processo que visa responder à diversidade das necessidades de todos os
alunos promovendo a participação e a aprendizagem.”
(UNESCO, 2009)

O Projeto Educativo surge como um instrumento que possibilita a definição de
objetivos e a formulação das atividades que fazem da Escola um espaço organizacional
onde se decidem os desafios educativos e que funciona como fator impulsionador da
autonomia. Este é um projeto em construção por uma equipa de agentes de educação
envolvida na mesma Ação Educativa,

esforçando-se na cooperação e na

corresponsabilidade para promover o direito a uma efetiva igualdade de oportunidades
de sucesso, em função das características dos alunos que recebemos, tendo por base a
noção de que a Escola é a mais importante e decisiva experiência de inclusão e
participação.
A Escola atual, que se deseja de sucesso, tem de estar recetiva à implementação de
modalidades de apoio diversificadas, redimensionar o seu pensar, o seu sentir, para que
não se constitua como um espaço de contrariedade para quem é obrigado a lá
permanecer e de desalento para os que pretendem ensinar a quem não quer aprender. A
aprendizagem precisa ser construída pelo sujeito na sua relação com os outros e com o
mundo, estar baseada numa conceção de aluno e de conhecimento, que entenda o aluno
como um ser ativo e construtor de seu conhecimento. Uma educação de qualidade
deverá ser personalizada, completa e coerente, atendendo às características próprias de
cada aluno. Deverá igualmente potenciar o seu desenvolvimento pleno e prepará-lo para
desempenhar um papel ativo e responsável numa sociedade em contínua mudança. Este
projeto educativo visa reforçar a qualidade pedagógica do Agrupamento, numa lógica de
articulação vertical dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade e contribuir para uma
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representação positiva da escola desvalorizando o saber fragmentado das diversas
disciplinas curriculares e apontar para a multidimensionalidade dos saberes. Pretendese, pois, uma construção mais integrante do ser humano no seu todo.
Em resultado de uma dinâmica personalizada, inclusiva, participativa e integrativa, este
projeto educativo tende a permear a educação enquanto processo racional e local e
procura mobilizar todos os elementos da comunidade educativa, assumindo-se como o
rosto visível da especificidade da organização escolar.
Em síntese, este Projeto representa um plano estratégico para a escola e que, nesse
sentido, constitui não só um quadro de operacionalização de um projeto de gestão, mas
também o documento que consagra a sua orientação educativa, personalizada, inclusiva
e integral. Neste sentido, aqui se enunciam notas identitárias da constituição do
agrupamento e apontamentos pertinentes, que serão o pano de fundo das
finalidades/objetivos

suscetíveis

de

integrar

as

diversas

ações/agentes

a

desenvolver/envolvidos.
O projeto educativo do Agrupamento de Escolas de Canedo pretende, assim, espelhar os
princípios e os valores em que o sustenta e as orientações estratégicas traçadas, com
vista a alcançar as metas definidas.
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ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

(O Projeto Educativo é um) “documento de caráter programático e
institucional, que garante estabilidade a médio prazo aos agrupamentos de
escolas, sendo que se constitui como alicerce fundamental da sua ação educativa”
(Azevedo et al., 2011, p. 16)

O Projeto Educativo, de acordo com o DL n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo
DL n.º 137/2012, de 2 de julho, é um instrumento fundamental do reforço da autonomia
do Agrupamento. O ponto 1 do artigo 9.º do DL 75/2008 refere que o Projeto Educativo
se constitui como instrumento do exercício da autonomia do Agrupamento de Escolas.
O Projeto Educativo é entendido no mesmo Decreto-Lei como o “documento que consagra a
orientação educativa do agrupamento de escolas (…), 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 (…) se propõe cumprir a sua função
educativa”. O n.º 1 do artigo 9.º - A do DL 137/2012, define-o, também, como um
instrumento de gestão.
Para Azevedo et al. (2011), o Projeto Educativo é genericamente, o documento de
planeamento institucional e estratégico da escola, onde se abordam de forma clara,
entre outros, a missão, a visão e os objetivos gerais da escola que orientam a ação
educativa no âmbito da sua autonomia. Podemos dizer que o projeto educativo “cria a
matriz de suporte” que irá ser concretizada pelo plano de atividades da escola. (p. 16).
Expõem que o Projeto Educativo “constitui um meio privilegiado para a construção e afirmação
da identidade da escola perante a comunidade educativa e perante o exterior” (ibidem p. 43).
Dando cumprimento ao Decreto-Lei 75/2008, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2
de julho, elaborou-se o presente Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de
Canedo, cujo processo se iniciou no mês de setembro de 2019 e teve a sua conclusão em
novembro do mesmo ano.
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO EDUCATIVO

“Uma escola que se pensa a si própria não ignora os seus problemas, pelo
contrário, envolve todos ‘os seus membros' nos processos de tomada de decisão e
de resolução, reconhecendo, por essa via, a ‘aprendizagem que para eles daí
resulta’”.
(Alarcão, 2001, p.25)

Sendo o Projeto Educativo o documento que apresenta as linhas orientadoras da
atividade educativa, torna-se fundamental que o mesmo mostre a orientação de como
cada escola/agrupamento pretende assegurar a concretização dos seus projetos, a
implementação das boas práticas e estabelecer as metas com vista ao sucesso educativo.
Foi encarado como um processo de construção de consensos, procurando envolver os
diferentes elementos da comunidade escolar e local, numa procura incessante de
equilíbrios entre as normas nacionais e os projetos individuais e de grupos.
O projeto educativo constitui-se, de facto, num instrumento institucional de
organização/gestão de médio e longo prazo, devendo incluir, por conseguinte, o
diagnóstico interno e externo da situação da escola, expressar as decisões estratégicas
coletivamente assumidas e os contornos da identidade procurada, sistematizar os fins e
objetivos estratégicos da instituição escolar, assegurando-lhe ao mesmo tempo
coerência interna e externa. (Estevão, 1999, pp. 19 e 20)
Na sequência da avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento que vigorou até 2018,
do Projeto de Intervenção do novo Diretor, dos resultados da Avaliação Externa e da
Avaliação Interna, da reflexão sobre as práticas curriculares e tendo em conta as
orientações emanadas pelo Ministério da Educação, nomeadamente, o perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória, resulta um conjunto de elementos a considerar na
definição do projeto a desenvolver ao longo dos próximos três anos letivos.
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Sendo o tema do Projeto Educativo “Ousar Fazer Diferente, Ousar Fazer Melhor”, o
grande desafio, nestes próximos anos será responsabilizar todos os agentes da
comunidade educativa no cumprimento dos compromissos da escola pública
portuguesa: docentes, não docentes, pais, alunos, parceiros e todos os intervenientes
que contribuem para uma escola e educação responsável.
Recorrendo ao “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”,
nomeadamente, aos princípios e valores aí elencados, que são o suporte para que os
alunos tenham a melhor educação que se desenvolve como construtora de postura no
mundo, fazemos a nossa aposta numa escola dinâmica que assenta a sua ação educativa
no paradigma humano e centra toda a aprendizagem na pessoa do aluno, não
obliterando o papel de extrema pertinência que os diferentes “stakeholders” têm para nós.
Azevedo et al. (2011) apresentam a enunciação da missão e da visão, como “elementos
referenciais da ação da escola e orientadores do seu relacionamento com a comunidade,
adquire especial importância no processo” (p.43) de consecução do Projeto Educativo.
Afirmam, ainda, que a enunciação da missão e da visão constitui um passo fundamental
do processo de planeamento estratégico da escola. Para os autores, elas inspiram e
enquadram toda a estrutura de objetivos gerais e específicos que a escola pretende
prosseguir.
Em suma, este documento sintetiza o plano de ação que se pretende desenvolver para
melhorar a qualidade do serviço prestado, em articulação com o Regulamento Interno e
concretizado pelos Plano Anual de Atividades e Projeto Curricular de Equipa
Educativa/Projeto de Intervenção. Nesse sentido, o Projeto Educativo assume-se como o
documento-vértice e a referência de toda a atividade escolar, prosseguindo numa lógica
persistente de melhoria contínua, tendo em conta o Meio onde se insere e procurando
responder, dentro do possível, aos seus desafios e necessidades. O Projeto Educativo
assenta numa visão prospetiva e estratégica do que se pretende para a escola e
interpretativa da sua missão, alicerçada nos valores assumidos pelo coletivo dos atores
sociais presentes na vida da escola. A sua construção é um processo de implicação das
pessoas, simultaneamente autores e atores.
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METODOLOGIA
Na elaboração de um documento desta natureza conjugamos a recolha de informação e
conhecimento triangulando com a dimensão qualitativa e quantitativa:
Assim, e no que aos primeiros diz respeito, foram consultadas diversas personalidades
que desempenham cargos de responsabilidade acrescida no Agrupamento e/ou na
Comunidade Local, cujo conhecimento empírico da realidade que nos rodeia é deveras
importante. Fizeram parte desse painel, o Sr. Presidente do Conselho Geral, os Srs.
Presidentes da União de Freguesias (Canedo, Vila Maior e Vale) e da Lomba, os Srs.
Presidentes das Associações de Pais da EB e da EB 2/3, os Srs. chefes dos Serviços
Administrativos e dos Assistentes Operacionais. Neste contexto foi possível:
 Promoção ativa de todos os agentes da área de intervenção do Agrupamento
de Escolas de Canedo;
 Partilha na definição clara das funções e competências no domínio da
educação;
 Aferir uma estratégia de comunidade interna;
 Análise documental;
 Auscultação dos vários atores e agentes educativos.
Esta construção assenta em três dimensões:
 Induzido: Esta fase deu privilégio à contextualização da ação (diagnose),
permitindo compreender os propósitos desta, aprofundando para uma clara
intenção da ação (prognose) ao destacar o planeamento estratégico: a missão e
a visão estratégica da ação.
 Construído: Dirá respeito à concretização das intenções, expressas através da
definição do objetivo central, das áreas prioritárias de intervenção, dos
objetivos estratégicos, das metas, ações e indicadores.
 Produzido: Nesta última dimensão dar-se-á privilégio à avaliação do Projeto
Educativo em todas as dimensões propostas no seu referencial de construção.
Ainda no âmbito do tipo de pesquisa qualitativa, foi efetuada uma análise de dados
documentais, entre os quais destaca-se o Relatório da IGE (fevereiro 2012), o Projeto de
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Intervenção aquando da candidatura ao cargo do atual Diretor (maio 2018), bibliografia
diversa e normativos legais.
Na dimensão quantitativa foram consideradas as estatísticas de sucesso escolar, do
número de alunos por ciclo de escolaridade, de abandono ou de indisciplina,
informações sobre as atividades realizadas, dados sobre o pessoal docente e não
docente, caracterização dos encarregados de educação, entre outras.
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I. Diagnose
CARACTERIZAÇÃO
UNIÃO DE FREGUESIAS DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR
HISTÓRIA
a) Canedo
A Vila de Canedo tem as suas origens em tempos muito remotos. Engloba hoje o que
outrora foram três freguesias: Várzea, existente já em 897, com uma igreja no mesmo
local onde agora está a capela de S. Paio; a da Mota e a de Canedo. Dentro do seu
perímetro, houve antigamente dois mosteiros beneditinos, um de monjas, no lugar de
Mosteirô, então pertencente à Freguesia de Várzea, fundado em 897, e outro de monges,
no lugar de Mosteiro, fundado em 950. Canedo teve foral próprio concedido em 1 de
junho de 1212, por D. Afonso II, aí se dá o nome de "Vila". No foral velho da Feira
(séculos XI ou XII), assim como no novo (século XVI), não é mencionado como
freguesia, o que induz a crer que formava Vila Concelho Independente. É a freguesia
com maior área florestal e agrícola do concelho e tem um centro urbano que se
desenvolveu muito nos últimos anos, permitindo uma interessante relação entre
ruralidade e urbanidade.

b) Vila Maior
De origem antiquíssima, onde se encontram vestígios castrejos, embora com referências
escritas só a partir do século XII, é uma freguesia que se destaca pelo seu património
religioso, nomeadamente pela Igreja Matriz e pelo Parque das Capelas que remontam ao
século XVII, assim como pelos seus recursos naturais como os percursos nas margens ao
longo do Rio Uíma.
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c) Vale
Adquiriu a sua autonomia no século XIII. É essencialmente rural, plena de tradições e
rica em património ligado à sua ruralidade, de onde se destacam alguns exemplares que
fazem parte do património molinológico ao longo do Rio Inha, bem como algum
património religioso.

CARACTERÍSTICAS NATURAIS
Passam nesta União de Freguesias os rios INHA e UÍMA, afluentes do rio Douro. O rio
Douro serve de termo pelo Norte. Na margem esquerda do Douro encontra-se a aldeia
de Carvoeiro donde constantemente saíam para a cidade do Porto barcos rabelos com
vários produtos (entre os principais deve salientar-se madeiras, lenhas, carvão vegetal,
sal). Pescava-se em Carvoeiro lampreia, sável, savelha, muge e barbos.

JUNTA DE FREGUESIA DA LOMBA
HISTÓRIA
Lomba é uma freguesia com um património muito diversificado. Diz a História, que
antigamente aqui se encontrava uma mesa redonda, com quatro bancos, onde os
administradores de quatro concelhos se concentravam para debater assuntos comuns.
Ligando Gondomar, Santa Maria da Feira, Castelo de Paiva e Arouca, neste local
encontra-se um marco, inaugurado a 14 de maio de 2004, pelos quatro representantes
que decidiram preservar as tradições e memórias.
Do património da Lomba destaca-se a igreja de Santa Maria (matriz), a Casa de Sante,
atualmente, esta antiga Casa Senhorial é considerada património histórico-cultural do
concelho de Gondomar, as Quintas da Lomba e da Brasileira e diversos vestígios
arqueológicos.
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CARACTERÍSTICAS NATURAIS
O rio Douro serve de termo a esta freguesia pelo Sul. A sua população outrora dedicavase à pesca e agricultura, atividades com um papel cada vez mais raro na localidade
gondomarense. O lugar de Sante, conhecido como Pé de Moura, foi um local
impulsionador de desenvolvimento. No porto fluvial, eram expedidos carvão, madeira,
urze, lenha, carqueja e produtos agrícolas.
Os trabalhos agrícolas junto ao rio Inha, eram apoiados por 8 moinhos, sendo que 4
funcionavam todo o ano.

LOCALIZAÇÃO
As escolas e Jardins do Agrupamento distribuem-se por uma União de
Freguesias, “Canedo, Vale e Vila Maior”, do Concelho de Santa Maria da Feira, e
freguesia da Lomba, do concelho de Gondomar, daí o seu caráter
“Intermunicipal”.

CONCELHO DE SANTA MARIA DA FEIRA
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Região (NUTS II) Norte | Sub-região (NUTS III) Entre Douro e Vouga | Distrito Aveiro

CONCELHO DE GONDOMAR

Figura 1 - Intermunicipalidade do Agrupamento de Escolas de Canedo

Região (NUTS II) Norte | Sub-região (NUTS III) Grande Porto | Distrito Porto

DEMOGRAFIA/ATIVIDADES ECONÓMICAS
UNIÃO DE FREGUESIAS DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR (SANTA MARIA
DA FEIRA)

Figura 2 - União de freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior
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CANEDO
A vila de Canedo é uma das 31 freguesias do concelho de Santa Maria
da Feira. Esta freguesia abarca 40 lugares (aldeias) e está situada ao
Norte Nascente no extremo do concelho. Canedo tem uma área de
27,85 km2 e é a maior freguesia do concelho. No Censos de 2011 foram
apurados 6044 habitantes (2921 do sexo masculino e 3123 do feminino) e 2919 fogos, o
que representa uma densidade populacional de cerca de 217 habitantes por km2.
Na margem esquerda do Douro encontra-se a aldeia de Carvoeiro donde
constantemente saíam para a cidade do Porto barcos rabelos com vários produtos
(entre os principais deve salientar-se madeiras, lenhas e carvão vegetal). Pescava-se em
Carvoeiro lampreia, sável, savelha, muge e barbos.

VALE
Vale é uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Santa Maria da
Feira, com 9,01 km² de área e 1 903 habitantes (2011). A sua densidade
era de 211,2 hab/km². Era uma das poucas freguesias portuguesas
territorialmente descontínuas, tendo a adicional raridade de ser
constituída por três partes: um núcleo principal (concentrando cerca de 90% do
território da antiga freguesia) e dois pequenos exclaves de extensão semelhante, um
(lugar de Arilhe) situado a sudoeste e outro (lugar de Oliveira) situado a sul.

VILA MAIOR
Vila Maior é uma freguesia do concelho de Santa Maria da Feira,
com 2,71 km2 de área. No Censos de 2011 foram registados 1511
habitantes (737 do sexo masculino e 774 do feminino) e 682
fogos, o que representa uma densidade populacional de cerca de
558 habitantes por km2.
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LOMBA (GONDOMAR)
LOMBA
Lomba é uma freguesia do concelho de Gondomar, com 13,53 km 2
de área. Nos Censos de 2011 foram registados 1505 habitantes
(730 do sexo masculino e 775 do feminino) e 773 fogos, o que
representa uma densidade populacional de cerca de 111 habitantes
por km2.
Santo António da Lomba situa-se a 24 quilómetros da sede do concelho e está na
margem sul do Douro, ao contrário das suas congéneres e da própria Câmara de
Gondomar.
A sua população outrora dedicava-se à pesca e agricultura, atividades com um
papel cada vez mais raro na localidade gondomarense. O lugar de Sante,
conhecido como Pé de Moura, foi um local impulsionador de desenvolvimento.
No porto fluvial, eram expedidos carvão, madeira, urze, lenha, carqueja e
produtos agrícolas.
Atualmente, esta freguesia conta com algumas indústrias no sector da
construção civil. Uma fábrica de blocos e artefactos de cimento e outra de
isolamentos têm contribuído decisivamente para o desenvolvimento da
economia da Lomba.
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AGRUPAMENTO
RECURSOS HUMANOS
CORPO DOCENTE
O corpo docente em exercício efetivo de funções no Agrupamento é composto
por setenta docentes dos quadros (Agrupamento e Zona Pedagógica). Para além
destes docentes, que suprem as necessidades de caráter permanente, existe
ainda um pequeno grupo, de seis professores contratados, que satisfazem as
necessidades temporárias.
Pessoal Docente
Nível Ensino

Professores -QA

Professores Contratados

Total

Pré-escolar

5

1

6

1º ciclo

19

2

21

2º ciclo

16

1

17

3º ciclo

30

2

32

Totais

70

6

76

Tabela 1 -Pessoal Docente

A população docente é caracterizada por uma larga experiência de carreira. Não
existem docentes do quadro com menos de 15 anos de carreira.
Tempo de serviço – Docentes do quadro 2019/2020
1 a 10 anos

11 a 15 anos

16 a 20 anos

21 a 30 anos

Mais 30 anos

0

0

15

38

17

Tabela 2 - Tempo de Serviço Docentes

Para além da experiência da carreira também é significativa a Antiguidade no
Agrupamento. Quase 60% dos docentes exercem funções no Agrupamento há

16 de 45

PROJETO EDUCATIVO

mais de 5 anos sendo, portanto, conhecedores profundos das suas
especificidades e idiossincrasias.
Faixa etária– Docentes 2019/2020
25a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

Mais 50 anos

0

6

8

19

37

Tabela 3 - Faixa Etária Docentes

A nível etário, trata-se duma população docente algo envelhecida, sendo 55 %
com idade superior a 50 anos.

PESSOAL NÃO DOCENTE
O corpo não docente em exercício efetivo de funções no Agrupamento é
composto por 44 elementos distribuídos por diversas categorias e
estabelecimentos de ensino.
Estabelecimento

Pré

1º ciclo

2º /3º

Total

ciclo
E B 1 de Canedo

1 (ME) + 8

4 (ME)

13

E B 1 Da Presinha

(CM) (CM)

1 (ME) +1

2

3(CM)
(CM)

3

E B 1 de Sante
JI Areja

1 (CM)

1

JI Igreja

1 (ME) +1

2

E B 2/3 de Canedo

(CM)

16

Tabela 4 – Distribuição do Pessoal Não Docente pelos Estabelecimentos de Ensino
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Número de

Categoria

funcionários
1

Encarregado operacional
Assistente

Ministério Educação

22

operacional

C M Feira

10

C M Gondomar

4

Assistente Técnico

5

Chefe de Serviços de Administração Escolar

1

Técnico Superior (Psicóloga)

1

Tabela 5 - Categorias

ALUNOS
Variação dos anos desde o ano letivo 16/17 a 19/20

Gráfico 1 - Variação dos alunos desde 2016 a 2020
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Distribuição dos alunos por estabelecimento de ensino (2019/2020)
Nível de ensino

Pré-escolar

1º ciclo

2º ciclo

3º
ciclo

Estabelecimento

Areja

Igreja

EB 1
Canedo

Sante

Presinha

EB 1
Canedo

EB 2/3
Canedo

EB 2/3
Canedo

Nº de alunos

9

22

76

19

38

176

138

217

138

217

Total

107

233

Tabela 6 - Distribuição dos alunos por estabelecimento de ensino

Gráfico 2 - Distribuição dos alunos por ciclo de escolaridade (2019/2020)
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ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/PAIS
Escolarização

Formação académica
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Pais

Mães

Gráfico 3 - Formação académica encarregados de educação (2019/2020)

Constatamos que a maior percentagem de encarregados de educação regista
habilitações ao nível do terceiro ciclo, seguido do segundo, no caso das “mães” e
do secundário, no dos “pais”.

Situação socioeconómica das famílias

ASE
26%
37%

22%
15%
Escalão A

Escalão B

Esclão C

Não beneficia

Gráfico 4 - Ação Social Escolar (2019/2020)
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Como se pode constatar, cerca de 48 % da população estudantil do
Agrupamento é muito carenciada do ponto de vista económico, distribuídos pelo
Escalão A (26 %) e pelo escalão B (22 %).
A escola como organização sistémica, influenciada pelo meio e simultaneamente
agente transformador deste, deve estar atenta a todas as condições que
influenciam o seu desempenho.
As condições socioeconómicas das famílias têm sido apontadas como um dos
fatores externos com maior impacto no (in)sucesso dos alunos.
Conscientes desta problemática, mas certos que a escola não é, nem pode ser
uma via de reprodução das desigualdades sociais, antes porém, deve assumir
uma importante função de esbatimento e transformação da realidade, importa
fazer um diagnóstico que espelhe a realidade socioeconómica das famílias e
permita desenvolver estratégias concertadas e adequadas no sentido de
promover uma efetiva igualdade de oportunidades a todos os alunos.
Torna-se imprescindível que as medidas de apoio social garantam a prestação
das necessidades básicas a todos os alunos e respetivas famílias que delas
necessitam. Afigura-se também importante a dimensão da solidariedade e do
voluntariado num exercício de cidadania mais abrangente que permita que as
crianças/ jovens se apropriem dos valores que lhes são inerentes.
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Situação profissional

Situação Profissional
Trabalhador por conta própria…
Trabalhador por conta própria…
Trabalhador por conta de outrem
Situação desconhecida
Reformado

Mães

Outra situação

Pais

Estudante
Doméstico
Desempregado
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Gráfico 5 - Situação de emprego (2019/2020)

Registamos um número muito significativo de “trabalhadores por conta de
outrem”, em percentagens que variam entre os 50 %, nas “mães” e próximo dos
dois terços, nos “pais”.
O número de desempregados é superior no género feminino (25 %), sendo mais
reduzido no masculino (10%).
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II. Prognose
“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e
proteja-se contra as ameaças.”
Suntzu, “Arte da Guerra”, 500 A.C.

POLÍTICA EDUCATIVA DO AGRUPAMENTO
O Projeto Educativo do Agrupamento assenta em dois Pilares fundamentais:
1.

Modelo de Gestão Pedagógica: Equipas Educativas (EE);

2.

Programa de Orientação Personalizada (POP)

As sementes destes dois pilares foram lançadas em 2012, no Projeto Educativo do
Agrupamento (“Equipas Educativas” e “Diretor Turma Alunos”), sendo este o
momento para, de forma responsável, coerente e consistente, dar-lhes “novas
vidas”, novas dinâmicas, “ousando fazer diferente, ousando fazer melhor”. Para
além disso, os normativos legais (Decretos lei 54/2018 e 55/2018 de 6 julho)
vieram, seis anos depois, legitimar e regular algo que, com coragem e de forma
inovadora, já se tinha implementado no Agrupamento.

A. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS
Partindo da análise efetuada dos documentos anteriormente referidos, associada
a um profundo conhecimento da realidade, foi elaborada a seguinte matriz
SWOT, a partir da qual se selecionam as variáveis internas (pontos fortes e
pontos fracos), que, conjugados com as variáveis externas (ameaças e
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oportunidades), vão desempenhar um papel fundamental para a definição das
“Linhas de orientação da ação” como do “Plano Estratégico”.

PONTOS FRACOS

PONTOS FORTES
- Modelo das Equipas Educativas
implementado desde 2012;

- Falta de consistência nos processos de
articulação horizontal e vertical do currículo;

- Papel da BECRE com plano de atividades
diversificado;

- Acentuada "departamentalização" do saber
e das práticas;

- Desenvolvimento de iniciativas que
envolvam a comunidade local;

- Histórico de resultados da avaliação interna
fracos, e principalmente externos, na
disciplina de matemática;

- Empenho e dedicação por parte dos AO/AT;
- Estabilidade do corpo docente;
- Escola com ambiente propiciador de uma
boa aprendizagem.

- Envolvimento, quase inexistente dos alunos
e encarregados de educação, na elaboração
dos documentos estruturantes e
orientadores da Escola;
- Incapacidade da escola em dar resposta às
necessidades para ocupação plena dos
tempos escolares;
- Nº reduzido de alunos, em alguns clubes, e
outras atividades extracurriculares.

OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
- Imprevisibilidade das políticas educativas
(Ministério);

- Nº de alunos/turmas, por ano de
escolaridade, adequados ao modelo a
implementar;

- Redução orçamental, por via do orçamento
de estado;

- Capacidade de mobilização da autarquia, de
instituições e de empresas locais;

- A sucessiva delapidação da profissão
docente, fator de resistência para a
motivação e envolvimento dos professores.

- Envolvimento das Associações de Pais;

- Publicação frequente de legislação, a
obrigar a mudanças significativas;

Concentração
estabelecimentos
Agrupamento;

geográfica
ensino

dos
do

- Projeção de estagnação/aumento da
população residente na freguesia.

Figura 3 - Análise SWOT
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B. LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO
ENQUADRAMENTO TEÓRICO
“Os professores não são o objeto da mudança, eles são agentes da mudança educativa e
da melhoria da sociedade.”
Fullan, 2002, p.25

A massificação da escola portuguesa, nas últimas décadas do séc. XX, comporta
transformações quantitativas e transformações qualitativas, acabando por deixar
a descoberto a inadequação das suas estruturas organizacionais, para dar
resposta aos novos problemas, que nela se manifestam, e às novas finalidades
que lhe são conferidas.
A organização do processo de ensino assenta no agrupamento de alunos em
turmas, e, cada uma destas, é tida como a unidade básica da organização de um
ensino baseado na uniformidade, na homogeneidade, na abstração e na
impessoalidade.
Contudo, a heterogeneidade dos alunos põe em evidência o desajuste de um
modelo baseado na pedagogia coletiva e no ensino da “mesma coisa, ao mesmo tempo
e da mesma maneira, a uma classe de alunos” e requer “a diversidade de soluções, a
pluralidade de iniciativas e a variedade de formas, de acordo com as características específicas
de cada situação” (Barroso, 1999, p.132).
A criação de Equipas Educativas (EE) visa racionalizar a utilização de recursos
e

equipamentos

educativos,

diminuir

os

inconvenientes

da

departamentalização do saber e da fragmentação do currículo, contrariar o
individualismo docente e permitir uma gestão integrada e integradora do
saber (Formosinho, 1988 a).
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Joga-se, neste modelo, entre outros aspetos, a reorganização dos conteúdos das
diferentes disciplinas. O desafio de cada EE reside, não já na gestão dos
conteúdos de cada disciplina individualmente considerada, mas, principalmente,
na sua articulação.

AS EQUIPAS EDUCATIVAS
As Equipas Educativas (EE), como estrutura de gestão pedagógica, realçam a
importância de um clima de escola favorável à inovação pedagógica e enfatizam a
relação entre organização da escola e aprendizagem docente. Visam racionalizar
a utilização de recursos e equipamentos educativos, diminuir os inconvenientes
da departamentalização do saber e da fragmentação do currículo, contrariar o
individualismo docente e permitir uma gestão integrada e integradora do saber
(Formosinho, 1988 a).
A organização da escola por Equipas Educativas abrange três dimensões:
1.

O agrupamento de alunos em grandes unidades, passíveis de

reagrupamentos de inferior dimensão, conforme a atividade planificada.
2.

A integração curricular dos saberes tradicionalmente arrumados por

uma diversidade de disciplinas.
3.

A constituição de equipas multidisciplinares, que terão a seu cargo

todos os alunos do “agrupamento educativo”, e que se organizarão para o
trabalho docente e a orientação educativa dos alunos (Formosinho, 1998).
Este modelo visa reorganizar as turmas, que deixam de ser unidades imutáveis,
em grupos de trabalho temporários e flexíveis, de acordo com o nível de
conhecimentos adquiridos.
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Cada equipa funciona como um “núcleo” e cada professor tem acesso a todas as
turmas e grupos, compartilha, com os restantes membros da equipa, a
informação sobre todos e cada um dos alunos, de cuja instrução são
conjuntamente responsáveis.
As características da pequena comunidade permitem ao professor um melhor
conhecimento dos alunos, favorecido pelo contacto mais continuado e o
aprofundamento das relações interpessoais. No que respeita aos alunos, esta
reestruturação de gestão intermédia da escola favorece a sua integração, na
escola, enquanto unidade organizativa, a articulação horizontal do currículo, a
humanização da interação com os professores e o seu desenvolvimento pessoal e
social.
O trabalho em equipa, por parte dos docentes, e a produção conjunta de
materiais é a “chave”, ou seja, o caminho para o sucesso.
Este modelo de organização tem como objetivos:
1.

Prevenir o insucesso escolar.

2. Estimular as aprendizagens dos alunos, com maior nível de
proficiência, promovendo a excelência.
3.

Rentabilizar os recursos humanos e materiais existentes.

4. Não sobrecarregar os alunos com outros tempos de apoio educativo.
Trata-se de uma solução dinâmica que tem em vista:
a)
AGRUPAR educativamente os conteúdos em ÁREAS
INTERDISCIPLINARES,
b) AGRUPAR educativamente os alunos em GRUPOS DE
TURMAS,
c)
AGRUPAR educativamente os professores em EQUIPAS
EDUCATIVAS.
Os docentes fazem a articulação entre os programas curriculares de EE
elaborados no seio da mesma, e ensaiam agrupamentos flexíveis de alunos e
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diferentes grelhas horárias, de acordo com as atividades a desenvolver e os seus
interesses e capacidades, porquanto cada equipa decide, em cada caso, quem
deve realizar determinada atividade com determinado grupo, quando se há de
realizar e quanto tempo deve durar.
Esta reconfiguração da gestão pedagógica intermédia por EE exige uma
estruturação, em que sobressaem os Coordenadores de cada Equipa, e uma
articulação com a gestão pedagógica de topo, nomeadamente com o Conselho
Pedagógico.
Deste modo, uma vez constituídas as EE e nomeados os respetivos
Coordenadores, é a estes que compete a direção e gestão de cada Equipa, sendo
de realçar que é aos membros da Equipa que se reserva o empreendimento da
mudança.
Este modelo de organização intermédia pressupõe que todos os membros da EE
participam, cooperativamente, na planificação, desenvolvimento e avaliação do
processo instrutivo e educativo, assim como na atribuição das tarefas mais
apropriadas a cada um.
As Equipas Educativas podem, assim, ser vistas como “comunidades de
práticas”, associando a reestruturação da escola e a participação dos professores
e o seu desenvolvimento profissional, a melhoria do currículo escolar e a
responsabilidade coletiva pelas aprendizagens dos alunos, e fazendo depender a
melhoria destas, não apenas da ação do gestor, mas principalmente do trabalho
conjunto dos professores.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PERSONALIZADA (POP)
“Educação personalizada não é um método, mas sim uma conceção da educação
fundamentada na pessoa. É o aperfeiçoamento intencional da pessoa através da
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convivência e da atividade bem realizada; é atender à pessoa, como realidade geradora
de atividade livre, elemento ativo da comunidade, não simplesmente como mais um
número.”
(Garcia-Hoz)

Com este programa pretende-se que a chamada “educação personalizada” faça
parte do ADN da organização em que o “Orientador” é a figura chave. Assim,
cada aluno tem um Orientador, isto é, um professor que, através de entrevistas,
conversas informais, estabelece metas (académicas e de formação pessoal) para o
aluno, de acordo com as idades, num diálogo regular com a família e com os
restantes professores.
A orientação é a ajuda personalizada que cada discente recebe e que envolve
diferentes aspetos da vida do mesmo. Nessas conversas, frequentes e regulares,
entre orientador e aluno, podem abordar-se temas como:


A aprendizagem: estratégias, métodos, horário de estudo…



A formação dos valores: esforço, responsabilidade, sinceridade,

companheirismo…
Mais do que resolver problemas, a orientação será norteada no sentido de ajudar
o aluno a refletir, e a encontrar as soluções e a tomar decisões no seu dia-a-dia.
Este Projeto tem por base o acompanhamento personalizado dos alunos, em
modelo de “acompanhamento individual”, por um professor. Como tal, inclui,
uma dimensão de método, de privacidade e de compromisso, de modo a que o
aluno se assuma como o construtor principal do seu projeto escolar e de vida.
Na concretização deste processo, o aluno é estimulado a definir objetivos a
curto, médio e longo prazo em diferentes dimensões da sua vida, nomeadamente
no respeito pelos seus valores e interesses pessoais, na relação com os outros, no
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compromisso com o seu percurso académico e na responsabilidade de
participação no mundo.

PLANO ESTRATÉGICO
O plano estratégico será evidenciado nos “Mapas da Estratégia”, articulados
entre si, sendo parte integrante do Projeto Educativo, que se operacionaliza no
Projeto Curricular de Agrupamento e no Plano Anual de Atividades.

3.4.1 Missão, Visão e Valores

MISSÃO,
VISÃO E
VALORES
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OBJETIVOS

PERSPETIVAS /

VETORES
ESTRATÉGICOS

MAPA ESTRATÉGICO I – VETORES ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS

Promover a melhoria da qualidade do ensino e Implementar
da
uma gestão integrada e integradora
Garantir uma escola Inclusiva e Personalizada
aprendizagem
do saber

A.
CLIENTES

A1. Elevar o sucesso educativo
(académico e pessoal) de todos os alunos

A2. Valorizar o cumprimento da
disciplina, da assiduidade e da
pontualidade

B.
PROCESSOS

B1. Promover metodologias adequadas a
processos de ensino diferenciados e à
natureza individual de todos os alunos

C.
APRENDIZAGEM

C1. Implementar sistemas eficazes de
supervisão da ação educativa e a
autoavaliação da escola numa perspetiva
formativa

A3. Intensificar o papel das famílias
no processo educativo e formativo

A4. Promover a Educação para uma
Cidadania efetiva e participada

B2.
Difundir
o
trabalho
colaborativo e a partilha de
experiências
pedagógicas
e
didáticas

B3. Concretizar um exercício
efetivo de articulação e integração
curricular

B4. Aprofundar a assunção das artes
como componente estruturante da
matriz curricular

C2. Flexibilizar a forma de
organização dos alunos/ grupos e
do trabalho

C3. Envolver alunos de diferentes
ciclos em projetos comuns, que
potenciem as capacidades de
pesquisa,
comunicação
e
cooperação

C4. Possibilitar o acesso de tudo a
todos, promovendo uma real inclusão

E CRESCIMENTO
D.
FINANCEIRA

D1. Otimizar a gestão dos recursos
financeiros disponíveis

D2. Investir em equipamentos para melhorar grau de satisfação dos alunos
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Objetivos

MAPA ESTRATÉGICO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Iniciativas Estratégicas
1.

Aplicar o modelo das “Equipas Educativas” (ver Esquema 1).

2.

Criar espaços/tempos que permitam aos alunos a superação de dificuldades e/ou
desenvolvimento de potencialidades académicas:
1º
2º
3º
Promoção do sucesso pleno
ciclo
ciclo
ciclo
a) Apoio Individualizado / microgrupos (prioridade ao 1º
X
X
X
ciclo; temporário…)
b) Coensino (relação de interdependência e responsabilidade)
X
X
X
c) Trabalho autónomo (extinção de TPC com carácter
X
X
X
obrigatório e não fazem parte dos critérios de avaliação)
d) Sala Estudo
X
X

3.

Entregar prémios de Mérito:
a) Sucesso Pleno no conjunto dos anos do ciclo (final do ciclo).
Promover uma “Educação Personalizada”, implementando o Plano Orientação Personalizado
(POP) (ver esquema 1)

A.1.
A.2.
B.1.
B.3.
C.4.

A.3.
C.4.

4.
5.

Dar um caráter integrador à disciplina “Cidadania e Desenvolvimento”:
- Decorre em simultâneo nas ¾ turmas;
- Lecionada por um professor de cada Departamento Curricular (trabalho colaborativo)
Permite flexibilizar trabalho em …
a) grandes grupos (EE): palestras, exploração vídeos, outros…
b) pequenos grupos: projetos da escola e nacionais (Ecoescolas, PES, Parlamento dos
jovens, propostos pela DGEsTE…)

6.

Reestruturar espaços com vista à Plena Ocupação dos Tempos Escolares e ao Apoio às
Aprendizagens (DL 54/2018):
- Clubes/ Oficinas (electricidade, mecânica, carpintaria, cozinha…);
- Sala Multimédia (cinema, Kahoot, Quiz…);
- BE;
- Sala de estudo;
- Centro de Apoio à Aprendizagem (sala multidisciplinar em “openspace”: ateliers, apoio
individualizado por docentes Educ. Especial, SPO, docentes de vários Grupos Disciplinares…);

7.

Reformular o paradigma de funcionamento de alguns clubes (ex. Oficina das artes, CEMACC,
Europeu e outros) como:
a. oferta curricular estruturante e diferenciadora (Oferta Complementar), por exemplo:
i. 2º ciclo: Área de Promoção da saúde.
ii. 3º ciclo: área da Cultura/História das artes e/ou Línguas Estrangeiras (certificação)

A.4.
B.2.
C.2.

B.3.
B.4.
C.3.
C.4.
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b.

ocupação plena dos tempos escolares

8. Implementar o Projeto CLIL* -“ Content and Language Integrated Learning” no 1º ciclo, em
Estudo do Meio e/ou Expressões Artísticas
*Tem, como princípio, o ensino de diferentes conteúdos disciplinares através de uma língua estrangeira,
sendo esta usada como ferramenta para aprender e forma de motivar para a aprendizagem. Este projeto
pressupõe que as aulas sejam lecionadas em duas línguas e por dois professores em simultâneo (uma a duas
horas por semana).

B.3.
B.4.
C.3.
C.4.

9.

Implementar o Projeto 5 +:
- Deslocações regulares de Grupos de alunos das Equipas Educativas do 2º e 3º ciclo ao Centro
Escolar*, para apresentarem/desenvolverem trabalhos no âmbito das Ciências Experimentais,
TIC, Ed. Física, Artes, Música, ..., implicando uma interação com as crianças do pré/1º ciclo; ou
ainda para desenvolverem projetos comuns (ex. Ecoescolas…)
- A interação dos grupos manter-se-ia ao longo dos anos no esquema seguinte:
Pré/5º; 1º/6º; 2º/7º; 3º/8º;

4º/9º

*e, se possível, a outras escolas do agrupamento

10. Dar continuidade à apresentação de candidaturas a concursos nacionais e internacionais,
nomeadamente Erasmus +);

A.4.
D.3.

B.3.
C.1.

D.1.
D.2.
D.3.

11. Promover Programa “Canedo Solidário”: incentivar e valorizar a participação em atividades de
“voluntariado”, na escola e na comunidade, tais como:
- acompanhamento de assistente operacional em determinada tarefa (portaria, cozinha, bufete,
BECRE, limpeza, vigilância…;
- visitas regulares ao centro social e/ou outros locais de apoio à terceira idade;
- recolha de alimentos em superfícies comerciais;
12. Elaborar Plano Plurianual de Atividades (de acordo com o nº de anos do ciclo) com um tema
integrador;
13. Implementar um Gabinete da Gestão da Qualidade:
- impacto e monitorização das medidas;
- resultados;
- grau de satisfação clientes e colaboradores;
- propostas de melhoria;
14. Realizar Investimentos/Ações que visam aumentar o grau de satisfação dos alunos:
- Aquisição de cacifos
- Aplicação de relva artificial no campo de jogos exterior *
- Programa de “marmitas”.
*A realizar durante o mandato e de acordo com disponibilidade de verbas e/ou estabelecimento de parcerias.
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MAPA ESTRATÉGICO III – INDICADORES / METAS

VETOR 1: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO APRENDIZAGEM
OBJETIVO
INDICADORES
METAS
INSTRUMEN
S

A1
A2
B1
C2
D1
D2

Taxas de Retenção (Ano escolaridade)
Taxas Sucesso Pleno (Ano escolaridade)
Taxas “Excelência” (Ano escolaridade)
Taxas Percursos Sucesso Direto (Ciclo)
Taxas Positivas Provas Finais (9º ano)
Média Provas Finais (9º ano)
Nº de alunos com faltas disciplinares
Taxa de alunos com medidas corretivas
Taxa de alunos com medidas
sancionatórias
*Como referência triénio 2016/2019;

Tabela 7*
Tabela 8*
a estabelecer em 20/21
a estabelecer em 20/21
Tabela 9* (resultados
“em linha” com os
nacionais (variação até
5 p.p.)
Tabelas 10 e 11*
(redução dos valores)

TOS DE
AVALIAÇÃO
- Programa de
alunos
- Atas Reuniões
E.E.
- Pautas
- Relatórios GGQ
- Atas Reuniões
E.E.
- Notificações Enc.
Educação

VETOR 2: IMPLEMENTAR UMA GESTÃO INTEGRADA E INTEGRADORA DO SABER
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
B1
B2
B3
B4
C1
C3
D3

Nº de deslocações no
âmbito do Projeto 5 +
Nº de reuniões por Equipa
Educativa
Auto avaliação
institucional
Grau de satisfação da
comunidade educativa
Grau de consecução do
PAA
Avaliação das atividades
do PAA

No mínimo, duas por
período, em ambos os
sentidos.
Mínimo, uma por mês

- Atas Reuniões E.E.
- Planos Curric. Ano

Relatórios
trimestrais/anuais
Inquéritos
trimestrais/anuais
Concretização de 90 %
das atividades
Avaliação média das
atividades superior a 4

- GGQ (relatórios)
- Inquéritos de satisfação
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- Atas Reuniões E. E.

- PAA
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VETOR 3: GARANTIR UMA ESCOLA INCLUSIVA E PERSONALIZADA
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

A3
A4
B1
C3
C4
D3

1.1.Nº de
entrevistas/conversas
formais com alunos (POP)
1.2.Nº de
entrevistas/conversas
formais com pais (POP)
1.3.Taxa de presença dos
Enc. Educ. nas reuniões
trimestrais
1.4.Nº de contactos entre
Enc. Educ. e Diretor de
Turma
Nº de actividades de
“voluntariado”

Concursos nacionais /
internacionais

1.1.Mínimo 2 a 3 por período

- Atas Reuniões E.E.

1.2.Mínimo de 1 por período
1.3.1º ciclo: superior a 80 %;
2º/3º ciclo: superior a 75 %
1.4. Mínimo, 1 por período.

Uma semana por ano
escolaridade/período na escola.
Uma visita por período ao
centro social/lar.
Recolha de alimentos Uma por
ano.
Participação em três nacionais
e um internacional, no mínimo,
por ano.

- Plano Curric. Ano

- Planos Curric. Ano
- Atas Conselho
Pedagógico

AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
A avaliação tem como principal objetivo aclarar os resultados do planeamento
estratégico e organizacional nele contemplado e fornecer informação útil para efetuar
o diagnóstico estratégico do próximo Projeto Educativo.
A avaliação abordará elementos de natureza processual e de produto, sustentando-se
em processos avaliativos de natureza quantitativa e qualitativa, por recurso a
diferentes instrumentos de avaliação e à auscultação de diferentes intervenientes.
A avaliação do Projeto Educativo deve ficar a cargo da equipa de autoavaliação do
Agrupamento, responsável pelo desenvolvimento de instrumentos de avaliação.
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CONCLUSÃO
É fundamental em qualquer Organização Educativa: o estabelecimento duma “Cultura
de Escola”, processo lento e exigente, mas elemento fundamental para o sucesso da
instituição.
Para isso, é necessária a participação de todos os intervenientes no processo, (alunos,
docentes, pessoal não docente, pais, famílias, autarquias, empresas locais…) no sentido
da criação dessa “cultura de escola” que se gostaria de ver implementada.
De relevar todo o trabalho desenvolvido, contudo há, ainda, um longo caminho a
percorrer.
Deste modo, concluímos este Projeto do mesmo modo como o iniciamos: o sucesso não
se alcança só por “se dar mais…aulas, mais tempo, mais TPC…”, mas sim se ousarmos fazer
DIFERENTE, se ousarmos fazer MELHOR!
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Anexos
ESQUEMA 1
DEPARTAME
NTO

CURRICULAR

REESTRUTURAÇÃO
PEDAGÓGICA
CONSELHO
PEDAGÓGI

EQUIPAS
EDUCATIVAS

CO
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Foco nos professores e programas
Competências






Planificações Anuais
Critérios de avaliação
Adoção manuais
Reflexão resultados
Supervisão Pedagógica

Periodicidade Trimestral

Equipas Educativas

Departamentos
Curriculares

ESQUEMA 2
Foco no Aluno e ritmo de aprendizagens
Competências/Operacionalização
Agrupamento flexível de alunos




Uma Equipa Educativa por ano de escolaridade
Grupos de alunos dinâmicos
Horários dos “grupos/turmas” com a mesma mancha.

Gestão Integrada do currículo





Identificação de necessidades/problemas/ interesses dos alunos
Formulação de questões geradoras de um Tema Integrador
Planificação que promova articulação horizontal
Existência de momentos e instrumentos de avaliação de acordo com os
grupos/turmas

Equipa Multidisciplinar

CP

Coordenador
Assento no Conselho Pedagógico

+

Composição
Coordenadores das EE



mesmo conjunto de professores por EE e ao longo do ciclo

Projetos de Gestão Integrada do Currículo:
a. Educ. Cidadania e Desenvolvimento (ver Mapa II)
b. DAC’S : Ano piloto 2019/2020: paragem atividades letivas uma semana nos dois
primeiros períodos; grupos organizarem-se para trabalho de projeto/DAC; 3º
período 1 a 2 dias para apresentação dos mesmos à comunidade educativa
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POP

ESQUEMA 3

PLANO ORIENTAÇÃO PERSONALIZADO

- Um Orientador para 10 alunos, no máximo
- Encontros formais/conversas com alunos (2/3 por período).
- Estabelecer plano (académico, pessoal) com metas.

COMPETÊNCIAS
- Secretariar reuniões das EE
- Registo faltas, indisciplina e inf. aos E. Educ.
- Orientador no Plano Orientação
Personalizado (preferencialmente)

Coordenador
da Equipa
Educativa

Diretor de
Turma

- Entrevistas com Pais (1 por período).

COMPETÊNCIAS
- Assento no Conselho Pedagógico
- Coordenar atividades Diretores de Turma (DT)
- Coordenar a execução do(s) projeto(s)
- Coordenar a constituição dos grupos de alunos (homogéneos e
heterogéneos)
- Coordenar medidas DL 54/2018 / Planos de melhoria

- Propor apoios individualizados/coensino
- Coordenar permuta entre docentes
- Presidir e convocar Conselhos de EE (min 2 por período de cada)
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TABELA 7. TAXAS DE RETENÇÃO
2016/17
ANO
ESCOLARIDAD
E

ALUNOS
INSCRITO
S

1º ANO
2º ANO
3º ANO
4º ANO

54
64
67
65

1º CICLO

ALUNO

2017/18
TAXA
RETENÇÃ
O

ALUNOS
INSCRITO
S

0
1
0
1

0,0%
1,6%
0,0%
1,5%

60
53
64
68

0
3
2
1

0,0%
5,7%
3,1%
1,5%

66
61
53
62

0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
2,2%
1,1%
1,0%

0,0%
1,0%
1,0%
1,0%

250

2

0,8%

245

6

2,4%

242

0

0,0%

1,1%

0,8%

5º ANO
6º ANO

62
80

5
0

8,1%
0,0%

72
57

0
1

0,0%
1,8%

69
75

4
1

5,8%
1,3%

4,4%
0,9%

4,0%
1,0%

2º CICLO

142

5

3,5%

129

1

0,8%

144

5

3,5%

2,7%

2,5%

7º ANO
8º ANO
9º ANO

82
105
84

2
7
6

2,4%
6,7%
7,1%

81
86
101

4
2
2

4,9%
2,3%
2,0%

60
81
87

2
2
1

3,3%
2,5%
1,1%

3,6%
4,0%
3,3%

3,0%
3,0%
3,0%

3º CICLO

271

15

5,5%

268

8

3,0%

228

5

2,2%

3,7%

3,0%

AE CANEDO

663

22

3,3%

642

15

2,3%

614

10

1,6%

2,4%

2,1%
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S
RETIDO
S

TAXA
RETENÇÃ
O

META
2021/2022

ALUNOS
INSCRITO
S

S
RETIDO
S

ALUNO

TAXA
RETENÇÃO
2016/19

TAXA
RETENÇÃ
O

S
RETIDO
S

ALUNO

2018/19
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TABELA 8. TAXAS DE SUCESSO PLENO
TAXAS SUCESSO PLENO
Triénio

ANO ESCOLARIDADE

META
2021/2022

16_17

17_18

18_19

16_19

1º ano

81,5%

91,8%

96,9%

90,1%

94,0%

2º ano

93,7%

86,8%

83,6%

88,0%

90,0%

3º ano

97,0%

95,2%

96,2%

96,1%

97,0%

4º ano

96,9%

98,5%

100,0%

98,5%

99,0%

1º ciclo

92,3%

93,1%

94,2%

93,2%

95,0%

5ºano

72,6%

83,3%

92,8%

82,9%

84,0%

6ºano

85,0%

91,2%

85,3%

87,2%

88,0%

2ºciclo

78,8%

86,8%

88,9%

84,8%

86,0%

7ºano

69,5%

74,7%

75,0%

73,1%

75,0%

8ºano

60,0%

66,7%

76,3%

67,6%

70,0%

9ºano

63,1%

68,6%

65,5%

65,7%

67,0%

3ºciclo

64,2%

69,8%

71,8%

68,6%

70,7%

AE Canedo

78,4%

83,2%

85,0%

82,2%

83,9%
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TABELA 9. TAXAS E MÉDIAS DE PROVAS EXTERNAS
RESULTADOS AVALIAÇÃO EXTERNA (% POSITIVAS)
Português
9.ºano

Escola

Nacional

2016/2017

71

75

2017/2018

86

2018/2019

64

Variação
(p.p)

Matemática

Variação
(p.p)

Escola

Nacional

-4

53

57

-4

87

-1

32

48

-16

77

-13

47

60

-13

RESULTADOS AVALIAÇÃO EXTERNA (MÉDIA %)
Português

9.ºano

Escola

Nacional

2016/2017

57

58

2017/2018

65

2018/2019

54

Variação
(p.p)

Matemática

Variação
(p.p)

Escola

Nacional

-1

49

53

-4

66

-1

36

47

-11

60

-6

42

55

-13
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TABELA 10. MEDIDAS CORRETIVAS
Medidas corretivas

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Triénio 16-19

Nº alunos

413

374

372

Nº FD

54

64

71

Nº alunos c/ Real.
Tarefas Int.
Nº alunos c/ Condic.
espaços

10

2,4%

15

4,0%

33

8,9%

5,1%

2

0,5%

5

1,3%

6

1,6%

1,1%

63 (média)

TABELA 11. MEDIDAS SANCIONATÓRIAS
Medidas
sancionatórias
Nº alunos

2016/2017
413

Nº alunos suspensos

11

Nº dias suspensão

15

2017/2018
374

2,7%

10

2018/2019

Triénio 16-19

372
2,7%

20

12
27
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3,2%

2,9%
20,7 (média)

