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A) - PREÂMBULO 

 

I – O Projeto educativo - instrumento para a autonomia da 

escola/agrupamento. 

  

Um projeto educativo é hoje entendido como “o documento que consagra a orientação 

educativa duma escola no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa”, devendo 

tal documento ser elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola 

para um horizonte de três anos. No caso atual para o triénio de 2013/2017. 

 Neste sentido, o projeto educativo deve assumir-se como o instrumento essencial do 

processo de autonomia do agrupamento, tal como está previsto e definido no Decreto-lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-lei n.º 132/2012, de 2 de julho, relativo 

ao regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos do ensino 

não superior. 

 Assim, será através do projeto educativo que o Agrupamento de Escolas Professor 

Abel Salazar poderá prosseguir a meta da autonomia entendida como diversos níveis de 

poder reconhecidos ao agrupamento que lhe permitam tomar decisões nos domínios 

estratégicos, pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional de forma a melhor 

cumprir a sua função educativa. E para isso, será importante que em articulação com o 

projeto educativo, o Regulamento Interno, o Projeto Curricular e o Plano Anual de Atividades 

do Agrupamento e das escolas e Jardins que o integram sejam elaborados e resultem duma 

mesma “ideia de Agrupamento e escola”. Haverá assim uma tríade de documentos essenciais 

ao processo de autonomia e à função educativa do agrupamento, os quais se inserem e 

inter-relacionam no contexto da mesma realidade geográfica, económico-social e cultural. O 

projeto educativo é pois, um instrumento para a autonomia. Os poderes decorrentes desta 

autonomia têm em vista uma maior eficácia e eficiência do sistema educativo na 

concretização do Direito à Educação, cujo quadro geral de objetivos e estrutura organizativa 

constam da Lei de Bases do Sistema Educativo – LBSE (Lei n.º 46/86, com as alterações 

introduzidas pela Lei Nº 115/1997, de 19 de setembro, e com as alterações e aditamentos 

introduzidos pela Lei nº 49/2005 de 30 de agosto), tudo decorrendo da consagração 

constitucional do direito de todos os cidadãos à educação, à cultura e a um ensino 

tendencialmente gratuito com garantia da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso 

escolar. Convém realçar que a Constituição da República Portuguesa prevê esta matéria no 

capítulo dos direitos fundamentais (art.º s 73.º,74.º e seguintes), o que significa que estão 

sujeitos a um regime jurídico subordinado ao princípio da “máxima efetividade”, o que se 
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traduz numa exigência mais forte de na prática prosseguir uma existência concreta e de 

facto desses direitos, muito para além da mera consagração normativa e programática.  

Num Estado de direito democrático, pluralista e moderno, existem cinco Bens 

essenciais para o bem-estar e progresso das populações: Educação, Saúde, Justiça, Defesa e 

segurança. Estes são bens “imateriais” preciosos que se assumem de natureza e ordem 

pública, dada a extrema importância na vida em sociedade. A educação é assim um dos 

principais pilares num Estado de direito. O nível de desenvolvimento da sociedade nesse 

Estado de direito depende da forma como se trata cada um dos quatro setores acima 

referidos, seja no plano das propostas e orientações políticas, seja ao nível da respetiva 

implementação e eficácia. 

 A educação e o sistema de ensino estão no topo da hierarquia das obrigações do 

Estado. Há normas que constituem os alicerces de tal sistema, onde se definem as suas 

finalidades, os grandes objetivos: “aquilo que se quer, como se quer, tendo em conta os 

recursos e os sujeitos a quem tudo se dirige”. Estas grandes linhas orientadoras para além 

de emanarem da Constituição, estão estabelecidas na referida Lei de Bases do Sistema 

Educativo Português, que prevê a sua organização, aponta metas, estabelece princípios e 

indica valores e objetivos a ter em conta na definição dos currículos dos diversos níveis de 

ensino. 

Essa lei foi aprovada por unanimidade aglutinando os grandes desígnios de um país, e 

por feliz coincidência ou talvez não, foi promulgada em Guimarães, estabelecendo-se no 

mesmo local um certo paralelismo entre o nascimento dum país e este diploma como 

fundador do sistema de ensino livre e democrático, identificado com o pulsar nacional. 

 Entre os princípios orientadores do sistema e a sua concretização prática existe o 

desenvolvimento curricular com planificação e ação didático-pedagógica. É a implementação 

do processo ensino-aprendizagem que poderá garantir ou não os direitos constitucionais 

consagrados em matéria de educação para todos. Daí a extrema importância e dignidade do 

“ papel “ do Professor, do seu saber científico e da “arte” do seu “ato educativo”, será disso 

que dependerá a eficiência e eficácia das intenções e objetivos do sistema. Por isso, ao 

professor e à escola o projeto educativo apresenta-se como instrumento essencial não só 

para prossecução dos fins do sistema, mas também para desenvolvimento da autonomia 

como fator e valência no cumprimento da Função Educativa. Neste contexto todos os 

elementos da comunidade educativa estarão mais envolvidos e integrados; dá-se mais 

credibilidade e transparência ao sistema reconhecendo no professor o elemento habilitado 

profissionalmente para agir num contexto científico pedagógico, bem como para coordenar e 

fazer convergir os vários elementos da comunidade educativa. Isso na prática significa maior 

confiança nos docentes por parte das pessoas, como aliás já o demonstra as próprias 

preocupações da tutela vertidas no decreto regulamentar relativamente à avaliação de 
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desempenho, o qual também conclui que essa confiança é base para a estabilidade e 

qualidade da educação. Convém referir que em educação a estabilidade é condição 

necessária para promoção das aprendizagens. Aliás, também é por isso que um projeto 

educativo tem por base um horizonte de três anos. 

Hoje em dia é comummente aceite em todas as sociedades modernas e democráticas 

que para uma efetiva concretização prática das grandes finalidades e objetivos do sistema 

educativo é necessário uma descentralização nos métodos de gestão do próprio sistema, 

bem como desconcentração de recursos. Ou seja, é preciso aproximar o sistema aos 

cidadãos, entregando a própria gestão a comunidades geograficamente tão localizadas 

quanto possível, seja desconcentrando serviços centrais, seja descentralizando poderes. 

Dessa forma, melhor se garantirá uma real fruição e benefício a todos os cidadãos, numa 

otimização de recursos. 

Em síntese, o Projeto Educativo constitui um instrumento de Gestão participada e de 

Gestão de Autonomia que visa essencialmente a descentralização e a desconcentração da 

Administração Educativa, tal como está consagrado na Lei de Bases do Sistema Educativo n.º 

46/86 com as alterações introduzidas pela Lei Nº 115/1997, de 19 de setembro, e com as 

alterações e aditamentos introduzidos pela Lei nº 49/2005 de 30 de agosto e nos Decretos-

Lei n.º 75/2008 e nº 43/89, Aliás, neste último, designadamente no capítulo relativo à 

autonomia das escolas, podemos ler o seguinte:  

“A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projeto educativo próprio, 

constituído e executado de forma participada, dentro dos princípios de responsabilização dos 

vários intervenientes na vida escolar e de adequação às características e recursos da escola e 

às solicitações da comunidade escolar em que se insere.” 

Assim, e pelas suas características próprias, o Projeto Educativo deve, antes de mais, 

assumir-se como um instrumento de diálogo permanentemente aberto aos valores do 

pluralismo democrático. Além disso, e na medida em que é construído em estreita 

articulação com os documentos diretores que regem a vida da escola/agrupamento, 

nomeadamente o seu Regulamento Interno e o seu Plano de Atividades, o PROJETO constitui 

uma ocasião soberana para potenciar a reflexão sobre a realidade do nosso agrupamento e 

das escolas e jardins que o integram, contribuindo assim para uma avaliação construtiva de 

modelos e de práticas educativas. 
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II – O Projeto Educativo como orientador da Função Educativa. 

 

 Um projeto educativo visa pois a eficiência do sistema educativo na concretização das 

suas grandes finalidades em cada escola/agrupamento, sendo certo que aí também relevam 

as especificidades de cada escola/agrupamento concreto. Não esquecendo que “Ler é Saber”, 

o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem será o contexto real onde a eficácia do 

sistema poderá ser conseguida ou não. É certo que para isso devem ser facultados poderes 

para a tomada de decisões em vários domínios, assim se desenvolvendo uma real autonomia 

escolar. Para isso, o projeto educativo é o grande documento de referência para que a escola 

cumpra a sua função educativa. 

 Nestes termos, o projeto educativo pretende aglutinar duas vertentes:  

 - Por um lado, contemplar os princípios, valores e metas ou objetivos de âmbito 

nacional, assim garantindo as grandes linhas orientadoras do sistema de ensino do país, 

plasmadas na Constituição e na Lei de Bases; 

 - E por outro lado, adequá-los com características ou especificidades de âmbito local 

inerentes às realidades e vivências da comunidade onde se insere o agrupamento e as 

escolas que o integram.  

 No entanto, uma vertente não pode anular a outra, sendo certo que a componente 

local terá sempre de se articular com o âmbito mais geral, sob pena de poder desvirtuar os 

grandes objetivos do sistema. Digamos que cada realidade e comunidade educativa é uma 

parte de um todo, mas que enriquece e acrescenta algo a esse todo. Teremos de ter assim 

uma dupla perspetiva de cumprimento dos objetivos do sistema educativo e de 

enquadramento da realidade socioeconómica e cultural em que o agrupamento e as escolas 

que o integram, se inserem. 

 É nestes termos que se concebe este projeto educativo, incentivado pelo desejo de 

cimentar uma nova e verdadeira comunidade educativa. 

 Assim, na prossecução desse desejo este projeto pretende explicitar princípios, 

valores, metas e estratégias para cumprir a função educativa do agrupamento e das escolas 

que o integram. Antes de os enumerar, há que clarificar conceitos, bem como o significado 

que se vislumbra em cada palavra. 

 Por um lado, os princípios são as regras fundamentais que estão na base de tudo. Um 

princípio é um início, do qual tudo decorre e com o qual tudo o resto tem de estar 

harmonizado. Assim, os princípios serão como “normas que servem de norma a outras 

normas” hierarquicamente inferiores, as quais por isso não podem estar em contradição com 

os princípios. Isto porque estes como normas fundamentais têm nível e valor mais elevado 

que invalida tudo o que os contrarie. Os princípios têm inerente um regime de orientação das 

pessoas e das coisas, sendo que as regras ou normas que os desenvolvem visam determinar 
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as condutas de vivência em sociedade. E isto é assim porque o homem como ser social que 

é, precisa de regras para se relacionar com os outros, para uma sã convivência onde tem de 

haver cedências de parte a parte. 

 Por seu turno, os valores, decorrendo dos princípios, assumem-se como propriedades 

ou características daquilo que não só é desejável mas também desejado. Os valores estão ao 

nível do “Dever – Ser”; tudo o que deve ser, segundo a ética e a boa conduta, sabendo-se 

que esta tem um plano interno (a intenção e o pensar antes do agir) e um plano externo (a 

ação propriamente dita). Um valor é assim uma qualidade essencial quer de um bem 

material, quer de um bem imaterial. Ora, para o caso do presente projeto educativo falamos 

de valores imateriais como o bem, a verdade, a liberdade, a dignidade, o belo, a criatividade, 

etc. 

 Por sua vez, as metas serão os grandes objetivos, o alvo a atingir, os fins, os 

propósitos de algo que se idealiza e tenta concretizar. 

 Por fim, para se conseguir uma efetiva concretização dos objetivos, implementam-se 

diversas estratégias, entendidas estas como estratagemas, modos usados e disponibilidade 

de meios visando alcançar as metas definidas. No plano das estratégias há que usar 

imaginação, astúcia, arte e capacidade de pesquisa, pois um “estratagema” é quase como 

uma ciência que visa a criação, desenvolvimento e utilização adequada dos meios para se 

atingirem os fins. 

 

 O que será então a função educativa que se pretende cumprir? 

 

 Neste aspeto, convém salientar antes de mais que a etimologia da palavra “Educação” 

envolve três dimensões que a escola terá de considerar no desenvolvimento da sua função 

educativa: Instrução, Estimulação e Socialização. 

Assim, a função educativa será proporcionar aos alunos uma formação global que 

integre estas três dimensões. Trata-se duma tarefa difícil que não se compadece com 

facilitismos ou artificialismos. Porém pode ser enriquecedora e compensadora, valendo a 

pena o esforço. O desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem nesta escola terá por 

meta a motivação e orientação dos alunos para níveis de excelência tanto quanto possível, 

no seu desempenho e percurso escolar, sendo certo que os caminhos que poderão levar 

àquela meta/objetivo passam necessariamente pelo estudo e trabalho metódico, esforço, 

rigor e exigência com os devidos momentos lúdicos e de pausa. E tudo isto sendo sobretudo 

deveres dos alunos, são-no também de todos os outros intervenientes no processo 

educativo, como a família, os professores, funcionários auxiliares e outros técnicos de 

educação. 

 A dimensão da instrução é o domínio do cognitivo, do conhecimento onde se privilegia 

a busca incessante do saber. É de facto o grande fator diferenciador do Homem em relação 
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aos outros seres vivos. E a sociedade evolui na medida em que o homem progride nos seus 

conhecimentos, cuja aquisição tem aumentado ao longo dos tempos. E aqui incluiu-se 

obviamente a componente prática numa dialética de ação e conhecimento. 

 Por sua vez a dimensão da estimulação é atinente à participação do aluno e 

desenvolvimento da sua autoestima, enquanto a componente da socialização se refere às 

atitudes e integração cívica numa comunidade que se deseja de sã convivência, podendo até 

aglutinar-se estas duas últimas dimensões naquilo a que se chama o “domínio sociopolítico”. 

 O ensino como atividade implementadora da função educativa, terá então em 

consideração o domínio cognitivo e o domínio sócio afetivo em termos globais e integrados, 

sendo certo que o peso do domínio cognitivo nessa globalidade será maior, face aos 

objetivos curriculares “médios” nacionais e conteúdos a lecionar. Isto como é evidente, será 

um princípio geral; o qual contemplará um princípio de exceção que abrange caso a caso 

situações em que se justifica maior valorização ou prevalência do domínio sócia afetivo face 

a objetivos mínimos e específicos do aluno concreto e do contexto social em que se insere. 

 Não se deve é cair no laxismo de generalizar os objetivos mínimos pois deve-se 

ambicionar cada vez mais em termos de alargamento de horizontes. 

De qualquer modo, em todas as situações a avaliação do processo educativo terá 

sempre em consideração conhecimentos, capacidades, competências, atitudes e destrezas 

por referência às metas estabelecidas e tendo conta os critérios de avaliação definidos pelo 

órgão pedagógico com referência a aspetos revelados pelos alunos e observados no decorrer 

do processo. 

 Enquadrada assim a questão da educação permite-nos vislumbrar as formas como o 

Agrupamento de Escolas e jardins de infância Professor Abel Salazar se propõe cumprir a sua 

função educativa, ao que deverá estar sempre inerente um nível excelente de dedicação por 

parte de todos os intervenientes no processo educativo. 

 Nestes termos, neste Agrupamento a função educativa traduzir-se-á no conjunto das 

atividades letivas e não letivas, para-letivas, enriquecimento curricular, lúdicas, cívicas, 

sociais, desportivas, bem como quaisquer outras de âmbito humanista que sirvam de 

complemento educativo para a prossecução e alcance dos objetivos do ensino básico, como 

tal definidos no art.º 7.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, bem assim como em relação 

a especificidades próprias das escolas e jardins que o integram e da região onde se insere. 

 Para isso toda e qualquer atividade deve ser formativa, tendo como princípio 

enformador o integral desenvolvimento da personalidade numa perspetiva de plena e livre 

cidadania, que harmonize a realização individual com os valores da solidariedade social. 

Pretende-se para isso uma “dinâmica” de “fazer pensando e pensar fazendo”, aliando teoria e 

prática, reformulando sempre que necessário (ação / reflexão / ação), por via da avaliação 

formativa que serve de informação sobre o desenrolar do processo educativo e eficácia dos 
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seus resultados. Esta estratégia global de “ fazer pensando, pensar fazendo” surge assim 

como um lema, sendo o seu máximo objetivo global uma “mente sã em corpo saudável, 

investigação e saber numa cidadania responsável”.  

 

 III – O Projeto Educativo como meio para a concretização dos 

Direitos à Educação, Cultura e Ciência, e a um Ensino com igualdade 

de oportunidades, consagrados na Constituição como Direitos 

Fundamentais. 

   Nestes termos e para a definição ou adoção de princípios e valores, este projeto 

educativo não pode deixar de se referir às grandes linhas programáticas consagradas não só 

na Constituição em matéria de educação e ensino, como também na Lei de Bases do Sistema 

Educativo. É daí que resultam todos os diplomas normativos em matéria de educação. Daí 

resulta o desenvolvimento curricular, o tipo de currículo, conteúdos e programação das 

disciplinas, áreas disciplinares e não disciplinares estando as estratégias ao nível da 

execução sob a direção e responsabilidade das estruturas de orientação educativa 

intermédias, dos professores e, em particular, do Conselho Pedagógico, dos Conselhos de 

Turma e Conselhos de Docentes. Aparece-nos assim como que uma pirâmide com planos 

hierarquizados em que o desdobramento dos seus vários níveis se complementam e 

articulam vertical e horizontalmente. Também é neste sentido que ao nível do agrupamento 

e das escolas que o integram, como base e “palco” em que tudo se pode concretizar, as 

iniciativas do plano de atividades deverão inserir-se e desenvolver “pelo menos” algum dos 

objetivos constantes no projeto educativo, bem como veicular os seus valores respeitando os 

princípios gerais como “traves mestras” da função educativa. 

 Para tal, no Plano Anual de Atividades constará uma adequada programação de 

atividades com as suas formas de organização e recursos envolvidos, bem como a vertente 

de objetivos perseguidos pelas atividades concretas, em função do projeto educativo. 

 Assim, por referência à pirâmide hierárquica deve referir-se que a constituição 

consagra o Direito à Educação, Cultura e Ciência no seu art.º 73.º, enquanto no art.º 74.º se 

refere ao Ensino, aí elencando as metas que incumbem ao Estado para garantir a igualdade 

de oportunidades de acesso e êxito escolar. Como corolário do pluralismo democrático e 

liberdade de aprender e ensinar, reconhece-se no art.º 75.º a coexistência do ensino público 

com o setor particular e cooperativo. 

 Porém, o texto constitucional vai mais longe, enunciando princípios e concretamente 

apontando objetivos quando no n.º 2 do art.º 73.º estatui para que serve a educação e a 

escola: “ O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a 

educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a 



Projeto Educativo (2013/2016) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  10/85 

 

igualdade de oportunidades, para a superação das desigualdades económicas, sociais e 

culturais, para o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de 

compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para 

a participação democrática na vida coletiva.” 

 Como é evidente, os princípios organizativos e os objetivos do ensino básico 

enunciados nos art.º  3.º e 7.º da “LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO” têm de estar 

e estão em sintonia com os imperativos constitucionais acima referidos, o que do mesmo 

modo acontece para os objetivos específicos de cada ciclo de ensino. 

 O que há a reter do texto constitucional é que: 

1) - A educação é para todos; 

2) - Realiza-se através da escola e de outros meios formativos, sendo que nestes se 

insere desde logo a família, como é óbvio; 

3)  - E que a educação tem de contribuir para: 

a) - A igualdade de oportunidades; 

b) - A superação das desigualdades económicas, sociais e culturais; 

c) - Para o desenvolvimento da personalidade e espírito de tolerância, de 

compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade; 

d) - Para o progresso social; 

e) - Para a participação democrática na vida coletiva, a que poderemos 

chamar a “plena e livre cidadania”. 

Por tudo isto, convenhamos, é gigantesca a tarefa que pende sobre os ombros da 

escola e da família, bem como sobre o Estado que se compromete a promover e garantir as 

condições para tal tarefa. 

 No sentido de dar cumprimento aos imperativos constitucionais, o sistema educativo 

organiza-se de acordo com objetivos gerais de modo a: 

- Contribuir para a defesa da identidade nacional e reforço da fidelidade à matriz 

histórica de Portugal através da consciencialização relativamente ao património 

cultural do seu povo, em ligação com uma tradição universalista de abertura ao 

mundo; 

- Assegurar a formação cívica e moral, bem como uma formação geral comum a 

todos os cidadãos, que lhes garanta o desenvolvimento das suas aptidões e 

interesses, da sua capacidade de raciocínio, memória, espírito crítico, criatividade 

e sensibilidade estética; sendo que nessa formação geral se interliga o “saber” e o 

“saber fazer”, a teoria e a prática de modo a proporcionar uma realização 

individual e desenvolvimento harmonioso da personalidade por referência a 

valores imateriais de humanismo e solidariedade social; 
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- Proporcionar uma formação específica para a ocupação de um justo lugar na 

vida ativa, que permita ao indivíduo prestar o seu contributo ao progresso da 

sociedade, conciliando capacidades, vocação e interesses individuais com 

interesses da coletividade; 

- Sensibilizar para a necessidade de articulação de interesses e direitos 

individuais com interesses e direitos de âmbito coletivo, uns e outros cedendo 

proporcionalmente ou prevalecendo de acordo com a hierarquia de princípios e 

valores que em cada situação estejam em causa; 

- Fomentar a justiça comutativa, a equidade e o civismo; 

- Promover o saber e o “saber fazer” com a aquisição e desenvolvimento de 

conhecimentos, competências, capacidades, atitudes e destrezas; 

- Fomentar o gosto pela cultura, pela ciência e pela arte, bem como por uma 

frequente atualização de conhecimentos. 

Como é lógico, para uma melhor implementação, essas metas desdobram-se em 

objetivos mais específicos segundo os níveis e estruturas intermédias em que se 

desenvolvem, sendo a sala de aula o último reduto onde tudo pode germinar, através do 

processo ensino-aprendizagem. 

 Sendo gigantesca a tarefa da educação, e face a tão idílicas metas, quase se poderia 

dizer que tudo se assemelha a uma quimera! Veja-se por exemplo que “contribuir para a 

superação de grandes desigualdades económicas e para o progresso social” como prevê a 

Constituição, é só por si, algo que nenhuma organização mundial ou “economia de 

vanguarda” conseguiu até hoje! Ora, também é por isto que o setor educativo tem um 

fascínio especial numa miscelânea de utopia e esperança ao mesmo tempo, face a tão nobre 

tarefa. No entanto, convém não esquecer que apesar da escola e da família se depararem 

com uma tarefa hercúlea, é ao Estado, a toda a sociedade, que compete garantir as 

condições para a prossecução das grandes metas educacionais. Daí que, ao fomentar a 

elaboração de projetos educativos, o sistema está afinal a tentar assegurar na prática a 

realização das suas atribuições. E é assim que também se vai de encontro ao artigo 77.º da 

Constituição que assegura a professores, alunos e associações de pais o direito a participar 

na gestão democrática das escolas, em termos definidos ou a definir em lei ordinária e 

outros regulamentos, estando entre estes o “regulamento interno deste Agrupamento de 

Escolas”. 

 Tudo isto leva-nos pois a uma “entidade” ou instituição para a qual se concebe e 

elabora o projeto educativo: a comunidade educativa. No caso presente a comunidade 

educativa do Agrupamento, os seus alunos, professores, auxiliares de ação educativa e 

outros funcionários, pais e encarregados de educação, bem como outros agentes e 

instituições sociais e culturais do meio envolvente à localidade geográfica onde está 
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implantada a escola/agrupamento. Nestes termos, impõe-se uma breve análise ou 

caracterização do Agrupamento e seu meio envolvente, antes de se explicitarem mais 

sinteticamente os princípios, valores, metas e estratégias para cumprimento da função 

educativa face ao tipo de escola que se quer, bem como à “ideia e conceção” que lhe está 

subjacente.  

 

B) - CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO E MEIO ENVOLVENTE. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Composição 
 

  O Agrupamento Vertical de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães 

(150812), promoverá a adequação necessária das escolas e jardins de infância que 

o integram às exigências próprias de uma escola autónoma e descentralizada capaz 

de corresponder ao objetivo de concretizar na vida da escola a democratização, a 

igualdade de oportunidades e a qualidade do serviço público da educação. Foi nesta 

perspetiva que encarou a decisão da sua constituição numa dinâmica que tem como 

“ pedra de toque ” o princípio fundamental:  

 

“Fazer pensando, pensar fazendo. 

 Rumo a uma escola de excelência e de sucesso educativo” 

 

O Agrupamento Vertical de Escolas Professor Abel Salazar, criado pela decisão 

conjunta de todas as Escolas e jardins-de-infância que o constituem, através dos seus órgãos 

próprios, em 1999/2000, e à semelhança da escola sede, deve o seu nome a Abel Salazar, 

Pintor e professor universitário, que nasceu em Guimarães em 1889, ao que consta na 

freguesia de Vermil e morreu em Lisboa em 1946. 

Médico de profissão e professor catedrático de Histologia e Embriologia na 

Universidade do Porto, notabilizou-se sobretudo como artista amador, além de ensaísta, 

historiador e crítico de arte. 

No campo da ciência criou novos métodos de técnica histológica, entre eles o método 

tanoo-férrico que o irá tornar mundialmente conhecido. 

A sua pintura, de temática urbana e rural, saída do naturalismo, vai fixar-se numa 

iconografia de crítica social, com especial incidência na problemática da mulher trabalhadora. 

Em 1935, começou a ser perseguido por razões de ordem política e foi afastado da 

sua cátedra. Apesar de expulso da Faculdade e das múltiplas dificuldades que lhe foram 

levantadas, continuou a publicar importantes trabalhos de índole científica. 
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Abel Salazar foi também pedagogo ousado, prosador de excecionais recursos, crítico 

agudíssimo, filósofo criador e sistematizador, divulgador de doutrinas e ideais progressistas, 

e acima de tudo, homem de honra e homem de coração. 

A sua residência em S. Mamede de Infesta, onde viveu mais de 30 anos, foi, em 

1963, transformada em Casa – Museu. 

O Agrupamento Vertical de Escolas Professor Abel Salazar integra os seguintes 

estabelecimentos de ensino: 

1. Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe (343638); 

2. Escola EB 1 de Gemunde – Ronfe (238090); 

3. Escola EB 1 de Ribeira – Brito (240989); 

4. Escola EB 1/JI de Casais – Brito (248447); 

5. Escola EB 1/JI de Monte e Calçada – Vermil (233820); 

6. Escola EB 1/JI de Poças – Airão Santa Maria (293830); 

7. Escola EB 1/JI de Roupeire – Airão São João (270246); 

8. Escola EB 1 de Barreiro – Leitões (206921); 

Também, por decisão unânime dos mesmos órgãos e das respetivas Comunidades 

Educativas que representam, ainda que na observância de imperativo legal, a Sede do 

Agrupamento situa-se na Escola do Ensino Básico do 2.º e 3.º Ciclos Abel Salazar – 

Ronfe, com o código 343638. 

A referida escola foi criada pela Portaria n.º 519/98, de 19 de agosto, entrando 

em funcionamento a 1 de setembro de 1998. É uma escola cuja Tipologia (T 24) se adequa à 

existência de 24 turmas, localizada na rua 13 de maio, na Vila de Ronfe, Concelho de 

Guimarães, Distrito de Braga. 

Situada na proximidade da estrada nacional n.º 206, que faz a ligação entre as 

cidades de Guimarães e Vila Nova de Famalicão, em pleno Vale do Ave, distando cerca de 10 

km de Guimarães, sede do município. 

Apesar da sua proximidade relativa a estas duas cidades, e da razoável rede de 

transportes que a serve, o facto de a Escola/Sede ficar numa confluência campo/cidade, uma 

zona semiurbana / semirrural, empresta-lhe um ar mitigado em que a grande implantação 

fabril e industrial convive, paredes-meias, com a ruralidade original, acaba por ter reflexos 

profundos na escola, quer quanto à população discente que a frequenta, quer quanto ao 

enquadramento económico, social e cultural da mesma, com implicações do ponto de vista 

pedagógico e do processo ensino/aprendizagem, da sociabilização e integração. 

Grande parte da população da Vila de Ronfe, e das freguesias que constituem o seu 

território educativo e que, obviamente, é coincidente com o território educativo do 

Agrupamento, trabalha na indústria, executando tarefas e funções que não exigem mão de 

obra especializada e/ou qualificada, o que se reflete nos baixos salários com que regra geral 
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são remunerados. Paralelamente a esta atividade, continua a existir uma agricultura de 

subsistência que, ora dá uma pequena ajuda no parco orçamento familiar, ora constitui 

mesmo a única fonte de subsistência das famílias. 

O território Educativo que constituiu o Agrupamento tem uma extensa área territorial, 

bastante fragmentada por locais e lugares distintos. É atravessada pelo rio Ave, parte da sua 

fronteira natural, bastante poluído como consequência de alguma incúria por parte da 

indústria e apesar das recentes tentativas de recuperação de um rio que outrora 

desempenhou um papel importante na vida e na subsistência das suas gentes, e ainda pela 

estrada nacional n.º 206, que faz a ligação entre as cidades de Guimarães e de Vila Nova de 

Famalicão. 

A boa localização da Escola/Sede do Agrupamento e da maior parte dos 

estabelecimentos de ensino que o integram, a meio caminho entre Guimarães e Vila Nova de 

Famalicão (Braga fica apenas a 19/20 Km), bem como o crescente parque industrial da área 

envolvente, nos últimos anos têm contribuído para um forte incremento populacional, com 

particular incidência nas Vilas de Ronfe e de Brito, e, simultaneamente, a necessidade de 

criar e desenvolver infraestrutura que possam dar resposta às crescentes necessidades da 

população. Foi esta, em parte, a razão da implantação de um equipamento escolar (a escola 

sede) e de um serviço público, que garanta a escolaridade básica obrigatória e satisfaça as 

necessidades educativas, culturais e formativas da região. 

Ao lado de casas antigas, outrora verdadeiras casas senhoriais, erguem-se bairros 

pobres, casas de emigrantes e alguma construção vertical que emprestam à região um certo 

ar citadino, mas também a ideia “do campo aqui tão perto”. 

É verdade que, fruto do forte investimento feito pela autarquia nos últimos anos, a 

área educativa que as escolas e jardins de infância do agrupamento servem, dispõe já de 

algumas infraestruturas, escolares, culturais, educativas, recreativas e desportivas. Dispõe, 

de espaços de lazer e interesse público, e muito embora não disponha de uma Biblioteca 

Pública, a Biblioteca Municipal Raul Brandão criou polos ou extensões em algumas 

localidades do território educativo, como é o caso da Vila de Ronfe. Para além disso, a 

Biblioteca Escolar da Escola Sede, bem como as Bibliotecas Escolares das escolas EB1/JI de 

Casais – Brito e de Poças Airão Santa Maria porque estão integradas na rede de Bibliotecas 

Escolares do Ministério da Educação permitem à população em geral poder aceder a estes 

serviços. Dispõe de pavilhões gimnodesportivo, o que serve a Escola/Sede de Agrupamento e 

o que serve a escola EB1/JI de Casais – Brito, ambos Municipais, uma piscina na Vila de 

Brito, propriedade da Autarquia.  

As manifestações culturais são as habituais para uma área ou região desta tipologia. 

Grande parte delas ainda muito ligadas à Igreja com a qual a população continua a ter uma 

forte ligação, ao rancho folclórico, ao escutismo, às manifestações desportivas. No entanto, 
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fruto de um maior envolvimento e participação das comunidades locais através do 

associativismo e de outras formas de participação, já é possível encontrar um conjunto 

diversificado de outras manifestações sociais e culturais que têm contribuído para alargar os 

horizontes das suas gentes. 

A implantação da Escola Sede em 1998 e a criação do Agrupamento em 1999/2000 

alargaram os horizontes da comunidade, quer através da construção de infraestruturas e 

equipamentos que abriram o leque de opções destas comunidades, quer através de criação 

de uma oferta formativa e educacional que seguramente contribuiu para a melhoria da 

qualificação desta área geográfica.  

Foi, dentro desta opção estratégica, que o Agrupamento foi constituído. 

O Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar serve uma população de cerca 

de 1500 alunos distribuídos pelos diferentes anos de escolaridade, do Pré-Escolar ao 9.º 

ano de escolaridade, incluindo alunos dos Cursos Novas Oportunidades, seja de Educação e 

de Formação de Jovens, seja de Educação e de Formação de Adultos, Cursos Vocacionais 

cerca de 135 professores e 50 funcionários (8 são Administrativos) que laboram nas 

diferentes escolas e jardim-de-infância do Agrupamento. 

A Escola/Sede, onde funciona o 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e os Cursos 

Novas Oportunidades, situa-se na rua 13 de maio da vila de Ronfe, do concelho de 

Guimarães, distando cerca de 10 km. da sede do município, ocupa um espaço físico 

apreciável com boa localização e exposição solar, proporcionando amplos recreios, que se 

deseja possam vir a contemplar zonas verdes, tão essenciais à descarga e recuperação das 

energias dos alunos. Tendo em conta a sua tipologia, relembra-se que se trata de uma 

escola que nas especificações técnicas se designa de T24, no limite, em regime diurno, 

apenas poderá assumir a lecionação de 36 turmas. Esta situação, no entanto, retira 

qualidade pedagógica à Escola/Sede pela sobrelotação que representa com a consequente 

ocupação de espaços com aulas, impossibilitando, ou retirando eficácia a outras atividades, 

nomeadamente de enriquecimento ou complemento curricular. Este problema, e apesar de 

nos últimos anos se verificar uma diminuição na entrada de crianças na educação pré-escolar 

do Agrupamento e, consequentemente no 1.º ciclo, tende a manter-se, porque, com o 

alargamento da oferta educativa, através da inclusão dos Cursos de Novas 

Oportunidades e a constituição de turmas de percurso curricular alternativo, 

prevenirá o abandono escolar contribuindo para a sua redução diminuição, o que, 

obviamente, manterá, ainda por alguns anos, a pressão sobre a escola sede quanto à sua 

frequência ou população residente.  

Em todo caso, a escola sede, atualmente conta já com um corpo docente com cerca 

de 100 professores, sendo cerca de 70 do quadro de escola.  



Projeto Educativo (2013/2016) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  16/85 

 

Ao todo existem cerca de 728 alunos, incluindo os alunos que frequentam os cursos 

novas oportunidades, CEF, distribuídos por 34 turmas, 33 de regime normal, 1 relativa ao 

Curso Vocacional. A média de alunos por turma no ensino regular é de 23 alunos por turma. 

As turmas contendo alunos com necessidades educativas especiais têm 20 alunos conforme a 

legislação em vigor. Refira-se que a escola sede, e de resto todo o Agrupamento, é 

frequentado por um número considerável de alunos de necessidades educativas especiais (55 

alunos no agrupamento, 35 alunos na escola sede).  

Quanto a funcionários administrativos existem 8, sendo 25 o número de assistentes 

operacionais. 

As 7 Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, assumem a lecionação de 598 alunos 

distribuídos por 29 turmas (do 1.º ano ao 4.º ano), asseguradas por 34 professores, e 16 

assistentes operacionais. 

Os 4 jardins de infância da Educação Pré-Escolar, assumem a educação de cerca de 

148 crianças, distribuídas por 7 grupos, asseguradas por 9 educadoras, uma da qual com a 

categoria de professor titular, e 6 assistentes operacionais. 

 

 I) OS EDIFÍCIOS E ESPAÇOS ESCOLARES   

 O Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar integra, para além da escola sede, 

a EB 2,3, mais 8 escolas do 1.º Ciclo, 2 Unidades escolares EB/JI e 2 jardins de infância. 

Trata-se de um Agrupamento com uma enorme dispersão geográfica, que lhe empresta, 

igualmente, uma grande diversidade cultural. A escola sede do Agrupamento, EB 2,3 Abel 

Salazar de Ronfe, Ocupa um espaço físico apreciável com boa localização e exposição solar, 

proporcionando amplos recreios, que se deseja possam vir a contemplar zonas verdes, tão 

essenciais à descarga e recuperação das energias dos alunos. 

 A escola é de construção recente, foi construída em duas fases, a primeira entre 

junho e setembro de 1998, tendo terminado a 2.ª fase em abril de 1999. A escola foi 

inaugurada oficialmente em 16 de junho de 1999 pelo Sr. secretário de Estado da educação, 

Dr. Guilherme Oliveira Martins, com a presença do presidente do município, entre outras 

entidades civis e religiosas, bem como de professores, alunos, funcionários e população das 

localidades envolventes. 

 O edifício distribui-se por dois pisos, com salas de aula geral convencional (normais) 

num total 14, salas de aula específicas (1 de Ciências, 1 de Educação Visual, 2 de Educação 

Visual e Tecnológica, 1 de Educação Tecnológica, 1 de Educação Musical e 1 Sala TIC), 2 

laboratórios (1 de Ciências Físico-químicas e outra de Biologia), 3 salas de Seminário, 1 

biblioteca (Integrada na Rede de Bibliotecas), 1 sala de professores, convívio de alunos, 

cantina, bar, serviços administrativos, de direção e gestão, reprografia e papelaria entre 

outros serviços, possuindo além disso um pavilhão Gimnodesportivo, pertença da Autarquia, 
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e que no âmbito do protocolo estabelecido, é utilizado para educação física e desporto 

durante o período de funcionamento letivo. A escola sede obedece assim à tipologia T24 com 

capacidade para 24 turmas, embora, conforme o atrás referido, desde o segundo ano que 

aquele limite foi ultrapassado, estando atualmente a lecionar para cerca de 37 turmas, 35 de 

regime normal, 2 de Educação Formação de Jovens, o que confirma a já “velha e crónica” 

sobrelotação nos estabelecimentos de ensino de todo o concelho de Guimarães. 

 A escola sede entrou assim pela 1.ª vez em funcionamento no ano letivo 1998/99, 

tendo-se iniciado as aulas atempadamente em 21 de setembro/98. 

 Apesar de se tratar de uma escola relativamente nova (cerca de 12 anos), os 

materiais de construção proporcionam salas com ambiente gélido no inverno, apesar de 

algumas delas estarem dotadas de aquecimento elétrico, e que sofrem um processo de 

degradação acentuado e agravado pela incúria dos alunos que por falta de vigilância (os 

assistentes operacionais existentes são insuficientes) são pouco propensos a respeitar a 

integridade do edifício e do espaço. Trata-se de uma atitude global que resulta da própria 

formação cultural dos alunos. 

 No que respeita ao restante parque escolar do Agrupamento, importa referir que, na 

maior parte dos casos, não se repete o mesmo cenário da escola sede. Tratam-se, de 

edifícios que, na sua grande maioria obedecem ao famoso “plano centenário”. São os Casos 

das EB1 de Ribeira - Brito, EB1 de Gemunde - Ronfe, EB1 de Monte - Vermil, EB1 de Barreiro 

– Leitões, EB1 de Roupeire – Airão S. João, EB1/JI de Poças – Airão Santa Maria (renovado). 

Há ainda o caso da EB1/JI de Casais - Brito cuja tipologia é um P3, e os casos dos Jardins de 

Calçada – Vermil que funciona no edifício da Junta de Freguesia e de Roupeire – Airão S. 

João que não obedecem a qualquer tipologia. Na maior parte dos casos, tratam-se de 

edifícios com uma idade bastante elevada, pelo que, regra geral, são edifícios degradados, 

com poucas condições, que a intervenção da autarquia tem atenuado. Poucas são as que 

dispõem de cantina, biblioteca e espaços alternativos de recreio. Com efeito, apenas as 

escolas EB1/JI de Casais – Brito, EB1 de Gemunde – Ronfe e EB1/JI de Poças – Airão Santa 

Maria, para além dos jardins de infância, dispõem de cantina, sendo também aquelas escolas 

do 1.º ciclo a dispor de Biblioteca escolar integrada na rede de Bibliotecas, e ainda, no caso 

da EB1/JI de Casais que dispõe de pavilhão Gimnodesportivo.  

Obviamente que estas condições criam dificuldades na organização e funcionamento 

destas escolas e jardins, nomeadamente no que respeita ao princípio da escola a tempo 

inteiro consagrado no Despacho 5328/2011, obrigando à implementação de soluções 

engenhosas e criativas para assegurar “o regime normal” de funcionamento, garantir o 

desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular e a observância daquele 

princípio e o funcionamento daquelas escolas pelo período mínimo de 8 horas.  
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São estas as razões que fazem com que os alunos da EB1 de Ribeira – Brito 

beneficiem do serviço de refeições na escola EB1/JI de Casais - Brito, os alunos da EB1 de 

Roupeire – Airão S. João beneficiem do serviço de refeições no JI da mesma localidade, os 

alunos da EB1 de Barreiro – Leitões beneficiem do serviço de refeições na escola EB1/JI de 

Poças – Airão Santa Maria. No caso da EB1 de Monte – Vermil, foi instalado um pré-fabricado 

pela autarquia para aquele efeito. Neste caso as refeições são transportadas e fornecidas por 

empresas a quem a Direção Regional de Educação do Norte adjudica anualmente o serviço. 

 Nas situações que implicam a deslocação dos alunos, o transporte é assegurado pela 

autarquia que o concessiona a outras entidades ano a ano.  

Estas situações, são sempre condicionadoras das opções pedagógicas e 

organizacionais e acabam sempre por ter reflexos negativos no aproveitamento escolar dos 

alunos e no seu próprio sucesso educativo. É urgente resolver estas situações para que 

desse modo se possa com mais eficácia atingir as metas propostas inscritas no projeto 

educativo. 

Em todo caso, o Município de Guimarães, consciente daquelas carências, e num 

esforço concertado e consciente, tem intervencionado no sentido de melhorar aquelas 

condições e resolver aqueles problemas. Foi por essa razão que em 2000 efetuou obras de 

remodelação e ampliação e no Jardim de Infância de Roupeire – Airão S. João, em 2004 e na 

Escola EB1/JI de Poças - Airão Santa Maria, em 2009 a escola EB1 de Roupeire – Airão S. 

João dotando aquelas unidades escolares de condições dignas e adequadas à prática 

educativa, e que, pela mesma razão, tem previsto, ainda no presente ano letivo, requalificar, 

remodelar a Escola EB1 de Monte – Vermil, dotando-as de condições para acolher o jardim 

de infância daquela freguesia e, sobretudo, remodelar e ampliar a Escola EB1 de Gemunde – 

Ronfe, com vista à criação de um Centro Escolar dotado de todas as condições e recursos 

que resolverá, em definitivo, o problema do equipamento escolar da Vila. Na prática, a vila 

de Ronfe passará a dispor de um Centro Escolar que acolherá todas as crianças/alunos da 

Vila em idade de frequentar o 1.º ciclo.  

Este esforço da Autarquia tem contribuído para a resolução daqueles problemas e 

para a melhoria do parque escolar do Agrupamento criando condições adequadas ao 

cumprimento da função educativa. 

Entretanto, a questão do equipamento escolar do território educativo do agrupamento 

não está encerrada. Nos últimos anos, fruto da diminuição das taxas de natalidade, temos 

assistido a uma diminuição gradual das taxas de frequência do pré-escolar e do 1.º ciclo, 

particularmente no que respeita a novas inscrições e a novas matrículas. Esta situação 

levanta o problema da justificação do funcionamento no ano letivo de 2013/2014 de escolas 

como a EB1 de Barreiro – Leitões com 30 alunos, EB 1 de Roupeire – Airão S. João com 32 

alunos e a EB1 de Monte – Vermil com 30 alunos. Seguramente que, a manter-se esta 
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situação, mais tarde ou mais cedo, alguma destas escolas, ou todas elas, acabarão por não 

justificar o funcionamento, e será necessário encontrar uma solução que sirva as 

crianças/alunos daquelas freguesias, respondendo às suas necessidades de escolarização. 

Aliás, foram estas as razões que levaram à suspensão do funcionamento da escola 

EB1 da Ermida – Ronfe em 2005, da EB1 de Entre Latas – Figueiredo em 2009, da EB1 da 

Lourinha – Ronfe em 2010, e da EB1 da Bairro – Oleiros, em 2012. 

 

II) O MEIO ENVOLVENTE 

 

O Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar, Guimarães, conforme atrás se 

referiu, destina-se essencialmente a servir a população das vilas de Ronfe e de Brito, e das 

freguesias de Vermil, Airão S. João, Airão Santa Maria, Oleiros, Figueiredo e Leitões, todas 

do concelho de Guimarães, o que em termos geográficos corresponde à zona oeste do 

município, que faz fronteira com o município de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente com 

a vila de Joane. É de referir que Ronfe polo aglutinador do agrupamento, é nesta vila, 

conforme referimos, que se situa a sua sede, e Joane são vilas com algumas semelhanças ao 

nível das características socioeconómicas das populações. O que aliás é comum a quase 

todas as terras do chamado “vale do Ave”, região do Ave, parte sul da antiga província do 

Minho entre as cidades de Guimarães e Famalicão com ligações à de Santo Tirso. 

. O que aliás é comum a quase todas as terras do chamado “vale do rio Ave”, região do Ave, 

parte sul da antiga província do Minho entre as cidades de Guimarães e Famalicão com 

ligações à de Santo Tirso. 

 Em termos económicos trata-se duma região onde coexiste a indústria têxtil, a do 

calçado e a de transformação de carnes alimentares com a construção civil e com uma 

agricultura de subsistência, do tipo familiar, em minifúndio e com pequenas propriedades 

contíguas às residências, que se dispersam na paisagem. Existe também algum comércio 

tradicional, sendo ainda escassa a atividade económica do setor terciário dos serviços. É uma 

zona de grande densidade populacional, com urbanismo disperso, muitas vezes sem nexo ou 

ordenamento, que foi crescendo anacronicamente ao longo da estrada, do caminho-de-ferro 

e do rio Ave com seus afluentes. 

É sobretudo uma região de trabalho, onde os seus habitantes se esforçam às vezes 

em empregos paralelos ou horas extraordinárias para tentar dar o salto para melhor nível de 

vida, objetivo que nesta região também levou muita gente à emigração. Esta dinâmica de 

constante procura de melhor nível de vida insere-se num espírito empreendedor e de 

iniciativa, que em tempos idos também fundou e sedimentou na região fortes unidades 

industriais, sobretudo têxteis, fiações, tecelagens, tinturarias, confeções, das quais as mais 

sólidas ainda hoje subsistem num mercado internacional aberto fortemente concorrencial e 

sem contemplações. O que é certo, é que, nesta região, houve várias falências com 
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repercussões nos seus habitantes, nas famílias e consequentemente na psicologia e 

características dos alunos que frequentam ou frequentarão este agrupamento. Como região 

de trabalho, foi e é também zona de emigrantes, com os custos sociais daí decorrentes, 

sendo a taxa de alfabetização e as habilitações literárias tanto mais baixa quanto mais idosa 

é a população, isto em termos médios como é lógico. É óbvio que a baixa escolarização e 

nível cultural são uma forte condicionante da região, marca de forma decisiva a qualificação 

da mesma com reflexos óbvios no aproveitamento escolar, no sucesso educativo e, 

sobretudo, na atitude perante a escola e a escolarização. 

Pese embora esta realidade, de realçar, no caso dos alunos com NEE, a abertura que 

as diferentes instituições manifestam para com estes alunos, acolhendo-os no seu seio e 

proporcionando-lhe alguma formação e experiências que facilitarão no futuro a sua 

integração na vida ativa 

 A forte industrialização trouxe o inconveniente da poluição, sendo o rio Ave e a sua 

“negritude” o exemplo mais premente dos seus malefícios. O meio ambiente e o fomento da 

educação ambiental e a promoção da saúde são por isso uma preocupação deste projeto 

educativo.  

Sendo uma zona industrializada onde as famílias, ora trabalham em regime de 

rotatividade e em período noturno, ora complementam muitas vezes o seu trabalho com 

atividades agrícolas quer nos campos, quer no seu quintal anexo à residência, isso determina 

que falte o tempo para um acompanhamento adequado dos filhos tanto no âmbito do seu 

crescimento biológico como no âmbito da vida escolar, bem como social. Neste sentido a 

Educação Ambiental, da Educação para a Saúde, da Educação para a Cidadania, da Defesa 

do Consumidor e da Segurança, como pressupostos base da qualidade de vida e da Educação 

para a cidadania, tendo em conta as metas prioritárias gerais deste Agrupamento, melhoria 

dos resultados escolares e promoção do sucesso educativo, aumento da qualificação e nível 

cultural, combate ao abandono escolar, são outra preocupação deste projeto educativo. 

Acresce que haverá nesta região algumas pessoas que ainda não estão sensibilizadas 

para as vantagens da escolaridade obrigatória e da escolarização em geral, dos seus efeitos 

no seu próprio futuro, no futuro da região, no futuro do país e das próximas gerações, pelo 

que estes serão aspetos que as escolas e jardins de infância terão em atenção. 

Como é evidente, o contexto económico e social da área envolvente ao Agrupamento 

tem reflexos e influências no eventual sucesso ou insucesso escolar, a que se junta a 

precariedade social, o desânimo e a descaracterização a que estão submetidas as famílias 

pela situação atual. É neste contexto que o agrupamento, através dos seus órgãos próprios e 

estruturas de orientação educativa, deve ser o motor para reavivar a afirmação de valores 

mais sólidos, profundos e duradouros de espírito e sentido mais humanista. 
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Por outro lado, nesta região há também uma parte da população que desfruta já 

duma qualidade de vida com algum conforto e bem-estar, meta desejável deste país como 

membro da União Europeia. 

Esta miscelânea provoca alguns contrastes sociais e constitui uma problemática 

económico-social já analisada e difundida em estudos, cujo contributo é esperado na 

atenuação de algumas assimetrias, visando a melhoria da qualidade de vida. 

O desemprego, o alcoolismo e a toxicodependência e consequentemente as baixa 

expectativas de vida são os problemas emergentes e de mais urgente resolução. 

Todas estas complexidades condicionam condutas sociais, geram tensões e aceleram 

ainda mais o ritmo frenético da sociedade, onde urge arranjar tempo para refletir e atenuar 

algumas assimetrias visando a melhoria da qualidade de vida. Naturalmente, a escola e os 

próprios professores não escapam a esse ritmo e Estado de coisas, pelo que se reveste de 

maior complexidade o seu esforço para conseguir um maior relaxamento para a prática 

educativa e implicar mais os pais e encarregados de educação no processo educativo. 

Por outro lado, deve referir-se que a constituição do agrupamento “mexe” com a 

população, motiva os seus habitantes, notando-se já o carinho e orgulho com que olham a 

nova realidade educativa, ao que não será alheio o seu bom funcionamento, organização e 

credibilidade. Pelo que, tudo conjugado constituiu fator de empatia no enraizamento duma 

verdadeira e nova comunidade educativa que se deseja. 

 

III) PROBLEMAS IDENTIFICADOS/ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

(PONTO DE PARTIDA):  

Com efeito, em observância do seu contexto económico-social e cultural, tendo em conta 

a realidade e as especificidades próprias do território educativo no qual se insere este 

agrupamento de escolas, é possível identificar um conjunto de problemas globais das 

escolas e jardins que o integram, das suas estruturas, sejam administrativas, sejam de 

orientação educativa e supervisão pedagógica, nomeadamente problemas organizacionais, 

sociais, culturais e comportamentais, como a baixa escolarização e qualificação, a pouca 

apetência pela escola e a escolarização, e por isso, também, um conjunto de problemas 

específicos das áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares mais centrados na pratica 

pedagógica e nos problemas de aprendizagem, todos eles, no entanto, com um denominador 

comum, o seu reflexo na globalidade do aproveitamento e sucesso escolar dos alunos, 

influenciando-o negativamente, quer através da persistência de taxas de insucesso em 

percentagens relativamente altas e pouco consentâneas com o trabalho desenvolvido, 



Projeto Educativo (2013/2016) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  22/85 

 

quer através do aumento gradual do abandono escolar, sob todas as formas, prematuro, 

precoce e antecipado, quer, ainda, através do aumento dos problemas comportamentais e 

disciplinares, a que se acrescenta a diminuição da população escolar e a crescente 

necessidade de se reorganizar a rede de escolas do 1.º ciclo que serve este Agrupamento. 

De resto, esta realidade está profusamente demonstrada, quer pelas razões atrás 

enunciadas, quer através de um conjunto de indicadores de medida disponíveis no projeto 

educativo do agrupamento, com particular relevância para a análise dos resultados escolares 

dos alunos que frequentam ou frequentaram este Agrupamento de Escolas ao longo dos 

últimos anos letivos, de 2000/2001 a 2012/2013, traduzidos nas avaliações internas 

efetuadas, mas também os resultados das avaliações externas, exames nacionais de Língua 

Portuguesa (Português) e de Matemática realizados de 2004/2005 a 2012/2013 e o resultado 

das provas aferidas do 4.º e 6.º ano de escolaridade realizadas à disciplina de Língua 

Portuguesa e Matemática realizados nos anos letivos de 2006/2007 a 2010/2011, os 

relatórios de avaliação e de autoavaliação das diferentes estruturas de orientação educativa 

e supervisão pedagógica, o levantamento da quantidade de participações disciplinares 

instauradas aos alunos e a tipologia das mesmas.  

Com efeito, o aproveitamento escolar deste Agrupamento de Escolas ao longo dos 

últimos 10 anos letivos, considerando a totalidade dos alunos avaliados, em todos os anos de 

escolaridade, com exceção do pré-escolar, é o que se observa no seguinte quadro: 

Ano Letivo 2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

Total de Alunos Avaliados 1715 1857 1721 1677 1648 1648 1646 1612 1568 1521 1514 1363 1330 

Total de Alunos Retidos  148 164 121 180 136 102 127 101 93 98 76 71 80 

Percentagem de Retidos  8,6 8,8 7,0 10,9 8,2 6,1 7,7 6,2 6,0 6,4 5,2 5,2 6,0 

O que se verifica da análise deste quadro é que ao longo dos últimos 13 anos o 

universo de alunos avaliados tem vindo a diminuir de uma forma significativa. Entre 

o ano letivo de 2000/2001 e o ano letivo de 2012/2013 registou-se um decréscimo de 385 

alunos que resultou da diminuição de novas matrículas efetuadas neste agrupamento a que 

corresponde também a uma diminuição das taxas de natalidade no território educativo que 

este agrupamento serve.  

Verifica-se, também que as percentagens de insucesso, traduzidas no número de 

retenções obtidas, embora tenham alternado e revelem alguma estabilidade, o facto é que, 

manifestam uma tendência para a diminuição. Com efeito, aquela percentagem variou entre 
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os 10,9 % de 2003/2004 e os 6,0 %, de 2012/2013, ou, em termos absolutos, variou entre 

os 180 alunos retidos em 2003/2004 e os 80 alunos retidos em 2012/2013. Se em 

2000/2001, para os 1715 alunos avaliados do 1.º ao 9.º ano de escolaridade, houve um 

total de 148 retenções, correspondente a 8,6% do universo total dos alunos avaliados, 

em 2012/2013, em 1330 alunos avaliados ficaram retidos 80 alunos o que corresponde 

a 6,0 % do universo total dos alunos avaliados. O desvio entre estes períodos é da 

ordem dos 2,6%, ou seja, em 2012/2013, houve menos 68 alunos retidos. Contudo, 

não é sem significado o facto de em 2012/2013 terem sido avaliados menos 285 alunos. Ou 

seja, ao longo destes últimos 13 anos as taxas de insucesso educativo, neste 

agrupamento de escolas, mantiveram-se relativamente altas, e se num determinado ano 

melhorou no ano a seguir piorou, mantendo no entanto uma tendência para a recuperação 

das aprendizagens e das avaliações positivas, alcançando-se em 2011/2012, a menor taxa 

de repetência dos últimos 13 anos, o demonstra já a eficácia das estratégias educativas, 

pedagógicas e formativas entretanto mobilizadas para reduzir as taxas de insucesso ou 

repetência.  

É óbvio que estes resultados, se considerados por ciclo de ensino, 1.º, 2.º e 3.º, 

diferenciadamente, apresenta algumas divergências quanto à preponderância das taxas de 

insucesso conforme se pode observar através do seguinte quadro:  

Ciclo Ano Letivo 
2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

1.º  

Total de Alunos Avaliados 849 947 811 811 790 787 785 754 729 699 666 630 625 

Total de Alunos Retidos  46 50 17 48 30 28 24 15 15 14 5 10 6 

Percent. de Retidos 5,4 5,2 3,3 5,9 3,8 3,5 3,0 1,6 2,0 2.0 0,7 1,5 0,9 

2.º  

Total de Alunos Avaliados 409 392 366 381 366 382 386 371 365 343 332 287 276 

Total de Alunos Retidos  36 42 45 48 44 25 32 33 26 17 17 24 22 

Percent. de Retidos 8,80 10,7 12,2 12,8 12,0 6,5 8,2 8,8 7,9 4,9 5,1 8,3 7,9 

3.º  

Total de Alunos Avaliados 454 518 528 485 490 480 473 469 437 449 422 413 415 

Total de Alunos Retidos  66 72 59 85 62 49 71 53 48 65 54 37 52 

Percent. de Retidos 14,4 13,8 11,1 17,5 12,6 10,2 14,9 11,3 10,9 14,4 12,7 8,9 12,5 

 

Com efeito, ao longo dos últimos 13 anos, com exceção do 1.º ciclo, que desde 

2003/2004 tem demonstrado uma tendência gradual para a recuperação do sucesso 

educativo, que se consolidou nos três últimos anos letivos, onde se alcançou a mais baixa 

percentagem de insucesso educativo desde a constituição do agrupamento, em 

2012/2013, a taxa de repetência situou-se nos 0,9 %, correspondendo a 6 alunos retidos, o 

2.º ciclo, na sua globalidade, revela a mesma tendência gradual para a recuperação do 
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sucesso educativo, alcançando em 2009/2010 o melhor resultado de sempre em termos de 

sucesso com 4,9% para apenas 17 alunos retidos. Com efeito, se em 2000/2001 as 

taxas de insucesso neste ciclo de ensino situavam-se na ordem dos 8,8% (36 alunos 

retidos), em 2009/2010 situam-se nos mesmos 4,9% (17 alunos retidos), desempenho que 

piorou em 2012/2013 relativamente a 2009/2010 em cerca de 3,0%, correspondente a mais 

5 alunos retidos. Acresce que em 2012/2013 foram avaliados menos 56 alunos neste ciclo de 

ensino. 

O 3.º ciclo, na sua globalidade, tem-se pautado pela alternância, com avanços e recuos 

da percentagem de insucesso ou taxas de repetência, embora estas, apesar disso, se 

mantenham relativamente altas. Em todo caso, as percentagens de insucesso ou taxas de 

repetência verificadas em 2012/2013 (12,5% correspondente a 52 alunos retidos), são 

inferiores em relação a 2009/2010 1,9 %, menos 13 alunos avaliados negativamente, ou 

retidos, e são inferiores na mesma percentagem em relação 2000/2001, embora em relação 

a este ano letivo haja menos 14 alunos retidos . 

Esta tendência ou situação verifica-se na globalidade destes dois ciclos de 

ensino. Com efeito, se em 2000/2001 as taxas de insucesso de situavam em 11,7% (102 

alunos retidos), em 2012/2013 situam-se em 10,5 % (74 alunos retidos), embora o 

universo de alunos avaliados seja menor em 2012/2013 em cerca 172 alunos: 
Ciclos Ano Letivo 2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2001 

2012 

2012 

2013 

2.º/ 

3.º  

Total de Alunos Avaliados 866 910 910 866 858 861 861 840 802 891 790 700 691 

Total de Alunos Retidos  102 114 104 132 106 74 103 86 74 82 71 61 74 

Percent. de Retidos 11,7 12,5 11,4 15,2 12,3 8,5 11,9 10,2 9,2 9,2 8,9 8,7 10,7 

Em suma, nos últimos 13 anos letivos as taxas de insucesso educativo neste 

agrupamento de escolas mantiveram-se em relativamente altas, com oscilações e 

divergências de preponderância quando, aos anos letivos, aos ciclos de ensino e à sua 

incidência nos mesmos, o que demonstram a pouca eficácia das estratégias educativas, 

pedagógicas e formativas entretanto mobilizadas para inverter esta situação e reduzir as 

taxas de insucesso ou repetência.  

É certo que nos últimos 4 anos letivos, a tendência para a diminuição do insucesso 

educativo é mais acentuada e notória, fruto da implementação de novas estratégias e 

medidas de complemento educativo e combate ao insucesso escolar, nomeadamente o Plano 

da Matemática, o Plano Nacional de Leitura entre outras, isso tem se refletido nos resultados 

escolares. 
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Se considerarmos agora estes resultados, observando a sua incidência pelos 

diferentes anos de escolaridade, verificamos que reafirmam aquelas conclusões e 

acrescentam novos dados, que podem ser sintetizados no seguinte quadro evolutivo: 

Ano de 

Escolaridade 
Ano Letivo 

2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

1.º 

Total de Alunos Avaliados   235 193 168 188 195 180 168 159 158 141 160 

Total de Alunos Retidos    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Percentagem Retidos   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º 

Total de Alunos Avaliados   172 214 207 192 195 199 187 176 160 161 146 

Total de Alunos Retidos    14 16 15 12 11 7 12 8 3 4 5 

Percentagem Retidos   8,1 7,2 7,2 6,2 5,6 3,5 6,4 4,5 1,8 2,5 3,4 

3.º 

Total de Alunos Avaliados   201 198 201 204 184 185 191 178 171 158 161 

Total de Alunos Retidos    0 8 6 6 3 4 6 5 1 2 1 

Percentagem Retidos   0,0 4,0 2,9 2,9 1,6 2,1 3,1 2,8 0,5 1,3 0,5 

4.º 

Total de Alunos Avaliados   203 206 214 203 211 190 183 186 176 170 158 

Total de Alunos Retidos    24 24 9 10 10 5 1 1 1 6 0 

Percentagem Retidos   11,6 11,6 4,2 4,9 4,7 2,6 0,5 0,5 0,5 3,5 0,0 

5.º 

Total de Alunos Avaliados 190 201 175 185 175 213 186 187 165 172 156 147 135 

Total de Alunos Retidos  17 23 12 19 24 17 15 11 12 6 14 16 14 

Percentagem Retidos 8,9 11,4 6,9 10,2 14,0 7,9 8,0 5,8 7,2 3,4 8,9 10,9 10,4 

6.º 

Total de Alunos Avaliados 209 191 185 191 191 165 195 184 197 165 176 140 141 

Total de Alunos Retidos  19 19 33 29 20 8 17 22 14 11 3 4 8 

Percentagem Retidos 9,0 9,9 17,8 15,1 10,4 4,8 8,7 11,9 7,1 6,6 1,7 2,9 5,6 

7.º 

Total de Alunos Avaliados 207 221 192 178 187 193 154 184 159 173 154 164 158 

Total de Alunos Retidos  41 35 41 36 38 11 25 17 21 28 34 27 22 

Percentagem Retidos 19,8 15,8 21,3 20,2 20,3 5,6 16,2 9,2 13,2 16,1 22,0 16,5 13,9 

8.º 

Total de Alunos Avaliados 136 168 187 163 150 147 176 136 155 131 147 118 144 

Total de Alunos Retidos  13 17 15 18 13 11 25 10 8 20 12 7 26 

Percentagem Retidos 9,5 10,1 8,0 11,0 8,6 7,4 14,2 8,0 5,1 15,2 8,1 5,9 18,8 

9.º 

Total de Alunos Avaliados 111 125 149 173 153 141 143 149 123 145 121 131 113 

Total de Alunos Retidos  12 20 3 31 11 27 21 26 19 17 8 3 4 

Percentagem Retidos 10,8 16,0 2,0 17,9 7,3 19,1 14,6 17,4 10,9 11,7 6,6 2,3 3,3 

Com efeito, ao longo dos últimos 14 anos letivos as taxas de insucesso educativo 

tiveram maior incidência em anos de escolaridade que poderemos considerar 

estratégicos, nomeadamente 2.º ano de escolaridade (1.º ciclo), 5.º ano de escolaridade 

(2.º ciclo), 7.º ano de escolaridade (3.º ciclo). De facto, estes resultados demonstram que é 

nos inícios de ciclo que há maior incidência de insucesso educativo. O 2.º ano de 

escolaridade (1.º ciclo), revela aqui a tendência de início de ciclo substituindo o 1.º ano de 

escolaridade em virtude de, neste ano de escolaridade, não haver lugar a retenções. De 

resto no 1.º ciclo, e apesar de, ao longo destes 9 anos letivos, termos assistido a uma 

inversão do insucesso educativo, o facto é que é no 2.º ano de escolaridade que este tem 



Projeto Educativo (2013/2016) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  26/85 

 

maior incidência, como de resto o é no 5.º ano de escolaridade (2.º Ciclo) e no 7.º ano de 

escolaridade (3.º ciclo), embora, aqui, não sejam negligenciáveis o 6.º ano de escolaridade 

(2.º ciclo) e o 9.º ano de escolaridade (3.º ciclo). É evidente que o 8.º ano em 2012/2013 é 

uma “anormalidade” que não tem comparação. Teremos de recuar até 2006/2007 para 

encontrarmos um desempenho tão pouco conseguido neste ano de escolaridade. Estes 

dados, e os resultados que lhes estão associados, demonstram, com alguma clareza, que 

existem problemas de articulação entre ciclo e anos de escolaridade com 

consequências no desenvolvimento e aquisição de aprendizagens e no próprio 

aproveitamento escolar dos alunos. Com efeito é nas transições de ciclo que existem 

maiores perdas de sucesso educativo, e esta tendência, embora com menor incidência, é 

depois retomado nos finais de ciclo, o que é natural, dado que, apesar da seleção que 

nos anos de escolaridade intermédios é efetuada, o facto é que os critério de aprovação 

ou não aprovação são mais restritos, o que agrava e acentua as dificuldades e problemas 

verificados, e para além disso, pressupõe, nos finais de ciclo, a intervenção da avaliação 

externa, nomeadamente das provas finais a Português e de Matemática no 4.º (em 

2012/2013), 6.º (a partir de 2011/2012) e 9.º ano de escolaridade (desde 2004/2005). 

De resto, desde que aquelas provas foram implementadas, 2004/2005 no 9.º ano, e 

que o resultado dos mesmos pesou para na decisão quanto à aprovação ou não dos 

alunos, os resultados alcançados por este agrupamento de escola foram os que se 

sintetizam no seguinte quadro: 

Ano 

Letivo 

Avaliação Final 

(Interna e 

Externa) 

Língua Portuguesa Matemática 

Resultado dos 

Exames 
Avaliação interna 

Resultado dos 

Exames 
Avaliação interna 

Aprovados Retidos Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas 

2004/ 

2005 

(E) 141 

(94,0) 

9 

(6,0) 

113 

(76,4) 

35 

(23,6) 

133 

(89,8) 

15 

(10,2) 

43 

(29,1) 

105 

(70,9) 

97 

(65,5) 

51 

(34,5) 

(G) 142 

(92,8) 

11 

(7,2) 
Desvio: + 13,4 Desvio: + 36,4 

Resultados Nacionais: (77,0) (23,0) 
Desvio: 

(29,0) (71,0) 
Desvio: 

(-0,6) (+0,6) (+0,1) (-0, 1) 

2005/ 

2006 

(E) 113 

(88,3%) 

15 

(11, 7) 

75 

(58,6) 

53 

(41,4) 

110 

(85,9) 

18 

(14,1) 

63 

(49,3) 

65 

(50,7) 

100 

(78,1) 

28 

(21,9) 

(G) 113 

(80,7) 

27 

(19,3) 
Desvio: + 27,3 Desvio: + 28,8 

Resultados Nacionais: (54,0) (46,0) 
Desvio: 

(36,0) (64,0) 
Desvio 

(4,6) (4,6) (+13,3) (-13,3) 
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2006/ 

2007 

(E) 127 

(92,0) 

11 

(8,0) 

118 

(85,5) 

20 

(14,5) 

103 

(74,6) 

35 

(25,4) 

43 

(31,4) 

94 

(68,6) 

102 

(74,4) 

35 

(25,6) 

(G) 122 

(85,3) 

21 

(14,7) 
Desvio: - 10,9 Desvio: + 43,0 

Resultados Nacionais: (86,3) (13,7) 

Desvio: 

(27,2) (72,8) 

Desvio 

(-0,8) (+0,8) (+4,2) (-4,2) 

2007/ 

2008 

(E) 128 

(89,6) 

15 

(10,4) 

115 

(80,4) 

28 

(19,6) 

121 

(81,2) 

28 

(18,8) 

105 

(73,4) 

38 

(26,6) 

88 

(59,1) 

61 

(20,9) 

(G) 123 

(82,6) 

26 

(17,4) 
Desvio: + 0,8 Desvio: - 14,3 

Resultados Nacionais: (83,2) (16,8) 

Desvio: 

(55,2) (44,8) 

Desvio 

(-2,8) (+2,8) (+18,2) (-18,2) 

2008/ 

2009 

(E) 111 

(91,0) 

7 

(6,3) 

88 

 (79,3) 

23 

(20,7) 

110 

(86,7) 

17 

 (13,3) 

77 

(69,4) 

34 

(30,6) 

90 

(69,9) 

37 

(29,1) 

(G) 127 

(85,1) 

19 

(14,9) 
Desvio: +7,4 Desvio: + 0,5 

Resultados Nacionais: (71,7) (28,3) 

Desvio: 

(55,2) (44,8) 

Desvio 

(+7,6) (-7,6) (+14,2) (-14,2) 

2009/ 

2010 

126 

 (97,6) 

3 

(2,4) 

90 

 (69,7) 

39 

(30,3) 

122 

(86,0) 

20 

 (14,0) 

67 

(51,9) 

62 

(48,1) 

92 

(64,8) 

50 

(35,2) 

(G) 142 

(86,7) 

14 

(9,8) 
Desvio: +16,3 Desvio: +12,9 

Resultados Nacionais: (70,7) (29,3) 

Desvio: 

(51,3) (48,7) 

Desvio 

(-1,0) (+1,0) (+0,6) (-0,6) 

2010/ 

2011 

112 

 (99,2) 

1 

(0,8) 

69 

 (61,6) 

43 

(38,4) 

108 

(90,0) 

12 

 (10,0) 

83 

(74,1) 

29 

(25,9) 

87 

(72,5) 

33 

(27,5) 

(G) 120 

(86,7) 

7 

(5,8) 
Desvio: +28,4 Desvio: - 1,6 

Resultados Nacionais: (56,4) (43,6) 

Desvio: 

(42,0) (58,0) 

Desvio 

(+5,2) (- 5,2) (+32,1) (- 32,1) 

2011/ 

2012 

118 

 (98,4) 

2 

(1,6) 

87 

 (72,5) 

33 

(27,5) 

126 

(96,2) 

5 

 (3,8) 

97 

(80,8) 

23 

(19,2) 

70 

(53,4) 

61 

(46,6) 

(G) 126 

(96,2) 

5 

(3,8) 
Desvio: + 23,7 Desvio: - 27,4 

Resultados Nacionais: (64,0) (36,0) 

Desvio: 

(54,7) (45,3) 

Desvio 

(+8,5) (- 8,5) (+26,1) (- 26,1) 

2012/ 

2013 

112 

 (99,2) 

1 

(0,8) 

53 

 (47,3) 

59 

(52,7) 

101 

(89,4) 

12 

 (10,6) 

51 

(45,5) 

61 

(54,5) 

84 

(74,3) 

29 

(25,7) 

(G) 114 

(96,7) 

4 

(3,3) 
Desvio: + 42,1 Desvio: + 28,8 
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Resultados Nacionais: (47,0) (53,0) 

Desvio: 

(43,0) (57,0) 

Desvio 

(+0,3) (- 0,3) (+2,5) (- 2,5) 

 

Da análise deste quadro e dos resultados alcançados o que se verifica é que, em termos 

globais, e no que respeita a avaliações positivas nos exames, ao longo dos 9 anos em 

que os mesmos foram implementados, os resultados alcançados por este Agrupamento 

de escolas, situaram-se sempre muito próximos dos resultados nacionais, chegando 

mesmo a superá-los por diversas ocasiões. No caso da disciplina de matemática, nos últimos 

4 anos letivos superamos de forma muito significativa a média nacional, e foi também nestes 

anos letivos que pela primeira vez obtivemos àquela disciplina um resultado acima dos 50,0 

% de positivas nos exames, ou seja, 73,4%, 69,4% e 51,9% respetivamente. De resto, 

esta tendência para o sucesso da Matemática nos exames nacionais nos últimos 4 anos 

letivos, é claramente reafirmada em 2010/2011 com 74,1 % de sucesso naquele exame, 

superando o resultado nacional em cerca de 32,1%. 

Com efeito, verificamos que na disciplina de Língua Portuguesa (Português) os 

resultados alcançados situaram-se sempre em níveis positivos e que os desvios negativos 

em relação à media nacional foram sempre residuais, chegando mesmo em 2005/2006 a 

apresentar resultados francamente superiores que à média nacional. No entanto, trata-se de 

resultados que em termos de nível se situaram sempre entre os 2,6 % e os 3,0 % o que é 

um nível muito abaixo do que seria expectável e desejável, tanto mais que, o desvio 

em relação à avaliação sumativa interna, com exceção do ano letivo de 2007/2008, foi 

sempre muito elevado. Este facto demonstra que a performance dos alunos nos exames 

nacionais naqueles anos letivos ficou aquém do seu desempenho interno. A exceção 

verificou-se no ano letivo de 2006/2007, onde, de facto, o desempenho interno foi pior do 

que o desempenho nos exames. 

Já no que respeita à disciplina de Matemática os resultados alcançados, com exceção 

dos anos letivos de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, situaram-se 

sempre em níveis negativos, no entanto, os desvios em relação à média nacional foram 

sempre positivos, chegando mesmo em 2005/2006, e sobretudo em 2007/2008, 

2008/2009 e 2010/2011, apresentar resultados francamente mais positivos que à 

média nacional (melhor 13,3% em 2005/2006, melhor 18,2% em 2007/2008 e 

melhor em 2008/2009 14,2% e francamente melhor em 2010/2011 32,1%). Em 

termos gerais, e nos sete anos em que fomos chamados à realização daqueles exames, os 

resultados alcançados em termos de nível se situaram sempre entre os 1,8 % e os 3,9 % o 

que é um nível abaixo do que seria expectável e desejável, tanto mais que, o desvio 

em relação à avaliação sumativa interna foi sempre muito elevado. Este facto demonstra que 
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a performance dos alunos nos exames nacionais ficou sempre aquém do seu desempenho 

interno. Saliente-se a meritória exceção de 2007/2008 e 2008/2009, onde os resultados 

internos foram inferiores aos resultados externos. 

No que respeita ao ano letivo de 2011/2012, dispomos apenas dos níveis obtidos por 

domínio, na disciplina de Língua Portuguesa, e por tema, na disciplina de 

Matemática por parte dos nossos alunos na provas finais do 3.º ciclo. 

Com efeito, e no que respeita à Língua Portuguesa, o que verificamos é que o 

desempenho dos nossos alunos pelos diferentes domínios neste ciclo de ensino naquela prova 

final, em geral esteve foi um bom desempenho em todos os domínios, com particular 

relevância na Escrita, onde registamos uma percentagem de respostas positivas na ordem 

dos 85,0 %, ou seja, 102 alunos dos 120 submetidos a esta prova responderam de forma 

positiva, o que é uma percentagem muito boa. Seguiu-se, também com bom desempenho o 

Domínio da Leitura e Escrita com 71,7% (86 alunos) de respostas positivas. 

Nesta conformidade, o domínio com um desempenho menos conseguido e onde 

inclusivamente o desempenho foi negativo foi no domínio Funcionamento da Língua, onde 

apenas conseguimos chegar aos 36,7% de respostas positivas (44 alunos). Ou seja, neste 

domínio houve 76 alunos com avaliação negativa, das quais 10, ou não responderam, ou 

obtiveram nível 1. 

A verdade é que, com exceção do funcionamento da língua, os desempenhos dos nossos 

alunos pelos nos restantes domínios foi fracamente positivo. É o que podemos observar 

através da leitura da seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Língua Portuguesa – 9.º ano de escolaridade (2011/2012) 

  
  
  
  

Nível Nível Global Leitura e Escrita 
Funcionamento da 

Língua 
Escrita 

1 0 0,0 1 0,8 10 8,3 0 0,0 

2 14 10,3 33 27,5 66 55,0 18 15,0 

3 76 55,9 52 43,3 32 26,7 76 63,3 

4 44 32,4 31 25,8 12 10,0 20 16,7 

5 2 1,5 3 2,5 0 0,0 6 5,0 

Total 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 

Negativas 1 +2  33 27,5 34 28,3 76 63,3 18 15,0 

Positivas 3+4+5 87 72,5 86 71,7 44 36,7 102 85,0 

Total 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 

Quanto à Matemática, importará também referir que os desempenhos nos diferentes 

temas foram também eles francamente positivos, com respostas positivas na ordem entre os 

60,0% e os 85,8%, com destaque precisamente para a Geometria e Medida, com 85,8 % 

de respostas positivam. Isto é, em 120 alunos, 103 responderam de forma positiva neste 

tema. Também na Organização e Tratamento de Dados, a percentagem de resposta 

positivas foi bastante elevada, atingiu os 79,2% (95 alunos com respostas positivas). Nesta 
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linha, os Números e Operações apresentam um desempenho muito próximo da 

Organização e Tratamento de Dados, com 78,3% de respostas positivas (94 alunos). Onde se 

verificou um desempenho menos conseguido por comparação aos temas em análise, já que 

apesar disso a percentagem de respostas positivas continuou elevada, foi na Álgebra, onde 

apenas atingimos 60,0% de respostas positivas (72 alunos).   

A verdade é que, conforme referimos dos 120 alunos submetidos à prova de matemática, 

23 alunos obtiveram avaliação negativa. Contudo, é nossa convicção, e os resultados 

demonstram-no, o nosso desempenho foi francamente positivo e próximo do desempenho 

verificado na avaliação interna. É o que podemos observar através da leitura da 

seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Matemática – 9.º ano de escolaridade (2011/2012) 

 
Nível Nível Global 

Números e 
Operações 

Geometria e 
Medida 

Org. e Trat. de 
Dados 

Álgebra 

1 0 0,0 1 0,8 1 0,8 14 11,7 9 7,5 

2 23 19,2 25 20,8 16 13,3 11 9,2 39 32,5 

3 37 30,8 19 15,8 55 45,8 28 23,3 25 20,8 

4 38 31,7 43 35,8 4 3,3 36 30,0 35 29,2 

5 22 18,3 32 26,7 44 36,7 31 25,8 12 10,0 

Total 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 

Negativas 1 +2  23 19,2 26 21,7 17 14,2 25 20,8 48 40,0 

Positivas 3+4+5 97 80,8 94 78,3 103 85,8 95 79,2 72 60,0 

Total 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 

Quanto ao ano letivo 2012/2013, à semelhança do que acontece com o ano letivo de 

2011/2012, também apenas dispomos apenas dos níveis obtidos por domínio naquelas 

disciplinas parte dos nossos alunos na provas finais do 3.º ciclo. 

Com efeito, e no que respeita a Português, o que verificamos é que o desempenho dos 

nossos alunos pelos diferentes domínios neste ciclo de ensino naquela prova final, em geral 

esteve foi um desempenho negativo, com exceção do domínio da escrita que é 

francamente positivo com 79,1% de respostas corretas, 87 alunos a responder 

corretamente a este domínio, e apenas 2 alunos com nível 1 ou que não responderam. 

Já no ano letivo anterior, foi precisamente neste domínio onde registamos a melhor 

percentagem de respostas positivas na ordem dos 85,0 %, ou seja, 102 alunos 

responderam de forma positiva. É verdade que no presente ano letivo, ficamos abaixo 5,9% 

do resultado do ano letivo anterior neste domínio, ou seja, são menos 15 alunos a responder 

corretamente. 

Os restantes domínios são negativos, particularmente no que respeita ao 

Conhecimento Explicito da Língua que é aquele em que o nosso desempenho foi um 
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desastre. Com efeito, neste domínio obtivemos apenas 13,6% de respostas corretas, ou 

seja, apenas 15 alunos conseguiram responder corretamente neste domínio. Acresce que 

outros 15 alunos (13,6%) ou não respondem ou a resposta dada é de nível 1. 

Também aqui, no ano letivo anterior, foi o nosso pior desempenho onde apenas 

conseguimos chegar aos 36,7% de respostas positivas (44 alunos). Ou seja, neste domínio 

houve 76 alunos com avaliação negativa, das quais 10, ou não responderam, ou obtiveram 

nível 1. De qualquer das formas no presente ano letivo neste domínio caímos cerca de 

23,1% em relação ao ano letivo anterior. Há mais 29 alunos que não conseguiram responder 

a este domínio. 

Finalmente, e no que respeita ao domínio da Leitura e escrita, também ele foi no 

presente ano letivo negativo e significativamente negativo. Com efeito, apenas 38,2% dos 

alunos (42 alunos) foram capazes de responder corretamente neste domínio. Também aqui 

15 alunos (13,6%) ou não respondem ou obtêm nível 1. 

No ano letivo anterior o nosso desempenho foi positivo, com 71,7% (86 alunos) de 

respostas positivas. Ou seja, no presente ano letivo ficamos aquém daquele 

desempenho cerca de 35,5%, são mais 44 alunos que não conseguem responder 

neste domínio. 

A verdade é que, com exceção da Escrita, os desempenhos dos nossos alunos pelos nos 

restantes domínios foi fracamente negativo, e sempre pior na comparação com o ano letivo 

anterior. É o que podemos observar através da leitura da seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo Português – 9.º ano de escolaridade (2012/2013) 

  
  
  
  

Nível Nível Global Leitura e Escrita 
Funcionamento da 

Língua 
Escrita 

1 3 2,7 15 13,4 15 13,6 2 1,8 

2 56 50,0 53 47,3 80 72,7 21 19,1 

3 41 36,6 29 25,9 15 13,6 47 42,7 

4 12 10,7 13 11,6 0 0,0 33 30,0 

5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 6,4 

Total 112 100,0 110 98,2 110 100,0 110 100,0 

Negativas 1 +2  59 52,7 68 61,8 95 86,4 23 20,9 

Positivas 3+4+5 53 47,3 42 38,2 15 13,6 87 79,1 

Total         

Quanto à Matemática, importará referir que os desempenhos nos diferentes domínios alternou 

entre o desempenho positivo, nomeadamente nos Números e Operações e Álgebra, e o 

desempenho negativo a Organização e tratamento de Dados e Geometria. 
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 Com efeito, o destaque maior vai para o domínio dos números e operações com 60,7% de 

respostas corretas (68 alunos), embora neste domínio possamos encontrar 21 alunos (19,1%) que 

ou não respondem ou obtêm nível 1, apesar ainda de ficar aquém do desempenho alcançado neste 

domínio no ano letivo anterior cerca de 25,1%, ou seja menos 52 alunos a responder corretamente 

neste domínio. 

Quanto à Álgebra que no presente ano letivo ainda conseguimos um desempenho positivo com 

50,9% de respostas corretas (57 alunos), embora 9 alunos ou não respondam ou obtenham nível 

1. Ainda assim é um desempenho abaixo do alcançado no ano letivo anterior neste domínio cerca 

de 9,1%, isto é, menos 15 alunos com respostas corretas neste domínio. 

Estranhamente, no presente ano letivo o nosso pior desempenho verificou-se na Organização 

e Tratamento de Dados com apenas 37,5% de respostas corretas (42 alunos) e 19 alunos 

(17,3%) que ou não respondem ou obtêm nível 1. Trata-se de um desempenho que fica muito 

aquém do alcançado no ano letivo anterior neste domínio. Ou seja a percentagem de respostas 

corretas caiu neste domínio 41,7%, são menos 53 alunos a responder corretamente neste domínio. 

Finalmente, quanto ao domínio da Geometria e Medida, o nosso desempenho no presente ano 

letivo situou-se nos 39,3% (44 alunos). 12 alunos (10,9%) ou não respondem ou obtêm nível 1 

neste domínio. 

O facto é que se trata de um desempenho que perde cerca de 46,5 para o desempenho 

verificado no ano letivo anterior (são menos 76 alunos a responder de forma correta neste 

domínio). 

A verdade é que, conforme referimos dos 112 alunos submetidos à prova de matemática, 61 

alunos obtiveram avaliação negativa. É o que podemos observar através da leitura da 

seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Matemática – 9.º ano de escolaridade (2012/2013) 

 
Nível Nível Global 

Números e 
Operações 

Geometria e 
Medida 

Org. e Trat. de 
Dados 

Álgebra 

1 6 5,4 21 19,1 12 10,9 19 17,3 9 8,2 

2 55 49,1 21 19,1 54 49,1 49 44,5 44 40,0 

3 27 24,1 48 43,6 26 23,6 27 24,5 30 27,3 

4 21 18,8 15 13,6 15 13,6 7 6,4 17 15,5 

5 3 2,7 5 4,5 3 2,7 8 7,3 10 9,1 

Total 112 100,0 110 100,0 110 100,0 110 100,0 110 100,0 

Negativas 1 +2  61 54,5 42 37,5 66 58,9 68 60,7 53 47,3 

Positivas 3+4+5 51 45,5 68 60,7 44 39,3 42 37,5 57 50,9 

Total 112 100,0 110 100,0 110 100,0 110 100,0 110 100,0 
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Quanto ao 6.º ano de escolaridade, e desde que aquelas provas foram implementadas, 

2011/2012, os resultados alcançados por este agrupamento de escola foram os que se 

sintetizam no seguinte quadro: 

Ano 

Letivo 

Avaliação Final 

(Interna e 

Externa) 

Língua Portuguesa Matemática 

Resultado dos 

Exames 
Avaliação interna 

Resultado dos 

Exames 
Avaliação interna 

Aprovados Retidos Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas 

2011/ 

2012 

(E) 126 

(95,6) 

6 

(4,4) 

122 

(89,7) 

14 

(10,3) 

125 

(89,3) 

15 

(10,7) 

105 

(77,2) 

31 

(22,8) 

110 

(78,6) 

30 

(21,4) 

(G) 143 

(97,3) 

4 

(2,7) 
Desvio: - 0,4 Desvio: + 1,4 

Resultados Nacionais: (75,6) (24,4) 
Desvio: 

(55,9) (44,1) 
Desvio: 

(+14,1) (-14,1) (+21,3) (-21, 3) 

2012/ 

2013 

(E) 137 

(96,5%) 

5 

 (3, 5) 

86 

(60,6) 

56 

(39,4) 

128 

(89,5) 

15 

(10,5) 

84 

(59,6) 

57 

(40,4) 

126 

(89,4) 

15 

(10,6) 

(G) 140 

(80,7) 

3 

(2,0) 
Desvio: + 28,9 Desvio: + 29,8 

Resultados Nacionais: (52,0) (48,0) 
Desvio: 

(49,0) (51,0) 
Desvio 

(+ 8,6) (- 8,6) (+10,6) (-10,6) 

A verdade é que, quer em relação ao ano letivo de 2011/2012, quer em relação ao ano 

letivo de 2012/2013, dispomos apenas dos níveis por nós obtidos por domínio, na 

disciplina de Língua Portuguesa, e por tema, na disciplina de Matemática. 

Com efeito, no ano letivo de 2011/2012, e no que respeita a Português, o que 

verificamos é que o desempenho dos nossos alunos pelos diferentes domínios neste ciclo de 

ensino naquela prova final, em geral esteve com um bom desempenho em todos os 

domínios, com particular relevância no Funcionamento da Língua, onde registamos uma 

percentagem de respostas positivas na ordem dos 89,7 %, ou seja, 122 alunos dos 136 

submetidos a esta prova responderam de forma positiva, o que é uma percentagem muito 

boa. Seguiu-se, também com bom desempenho o Domínio da Escrita com 82,4% (112 

alunos) de respostas positivas. 

Nesta conformidade, o domínio com um desempenho menos conseguido mas, ainda 

assim, francamente positivo, foi o domínio Leitura e Escrita, onde apenas conseguimos 

chegar aos 75,0% de respostas positivas (102 alunos) 

É verdade que nos domínios da Leitura e Escrita e Escrita encontramos avaliações de 

nível 1 ou estão aí incluídos alunos que nem chegaram a responder às questões relativas a 

este domínio. 
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A verdade, reafirmamos, é que os desempenhos dos nossos alunos pelos diferentes 

domínios foram fracamente positivos. É o que podemos observar através da leitura da 

seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Língua Portuguesa – 6.º ano de escolaridade (2011/2012) 

  
  
  
  

Nível Nível Global Leitura e Escrita 
Funcionamento da 

Língua 
Escrita 

1 0 0,0 2 1,5 0 0,0 1 0,7 

2 14 10,3 32 23,5 14 10,3 23 16,9 

3 76 55,9 59 43,4 35 25,7 71 52,2 

4 44 32,4 43 31,6 52 38,2 39 28,7 

5 2 1,5 0 0,0 35 25,7 2 1,5 

Total 136 100,0 136 100,0 136 100,0 136 100,0 

Negativas 1 +2  14 10,3 34 25,0 14 10,3 24 17,6 

Positivas 3+4+5 122 89,7 102 75,0 122 89,7 112 82,4 

Total 136 100,0 136 100,0 136 100,0 136 100,0 

Quanto à Matemática, importará também referir que os desempenhos nos diferentes 

temas foram também eles francamente positivos, acima dos 60,0%, com destaque particular 

para os Números e Operações, com 81,6 % de respostas positivam. Isto é, em 136 

alunos, 111 responderam de forma positiva neste tema. Nos restantes temas, embora 

os desempenhos sejam francamente positivos, já não encontramos o mesmo nível de 

desempenho dos Números e Operações. Há uma quebra na ordem dos 15,0 a 20,0%. Em 

todo caso, o domínio que mais penalizou os desempenhos na matemática foi Geometria e 

Medida que apenas atingiu 64,0 de respostas positivas (87 alunos), contra 36,0 de resposta 

negativas (49 alunos). Seguiu-se Álgebra com 65,4 de resposta positivas (89 alunos) contra 

os 34,6% de respostas negativas (47 alunos). Ainda próxima destes desempenhos mas 

ligeiramente melhor, a Organização e Tratamento de Dados com 68,4 5 de respostas 

positivas (93 alunos) e apenas 31,6% de respostas negativas (43 alunos). 

A verdade é que, conforme referimos dos 136 alunos submetidos à prova de matemática, 

31 alunos obtiveram avaliação negativa. Contudo, é nossa convicção que este desempenho 

foi francamente positivo e próximo do desempenho verificado na avaliação interna. É o que 

podemos observar através da leitura da seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Matemática – 6.º ano de escolaridade (2011/2012) 

 
Nível Nível Global 

Números e 
Operações 

Geometria e 
Medida 

Org. e Trat. de 
Dados 

Álgebra 

1 0 0,0 1 0,7 2 1,5 5 3,7 27 19,9 

2 31 22,8 24 17,6 47 34,6 38 27,9 20 14,7 

3 61 44,9 45 33,1 56 41,2 41 30,1 40 29,4 

4 37 27,2 42 30,9 26 19,1 17 12,5 9 6,6 

5 7 5,1 24 17,6 5 3,7 35 25,7 40 29,4 

Total 136 100,0 136 100,0 136 100,0 136 100,0 136 100,0 

Negativas 1 +2  31 22,8 25 18,4 49 36,0 43 31,6 47 34,6 



Projeto Educativo (2013/2016) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  35/85 

 

Positivas 3+4+5 105 77,2 111 81,6 87 64,0 93 68,4 89 65,4 

Total 136 100,0 136 100,0 136 100,0 136 100,0 136 100,0 

 

Já no que respeita ao ano letivo de 2012/2013, o desempenho alcançado pelos 

diferentes domínios a Português no 6.º ano, verificamos que foi no Funcionamento 

da Língua onde registamos o pior desempenho com uma percentagem de respostas 

negativas na ordem dos 68,6 %, ou seja, 96 alunos dos 140 submetidos a esta prova não 

conseguiram responder de forma positiva neste domínio, e destes 21 alunos (15,0%) ou não 

respondem ou a resposta obtida é de nível 1. 

No ano letivo anterior, foi precisamente neste domínio que obtivemos o melhor 

desempenho com 89,7 %, ou seja, 122 alunos dos 136 submetidos a esta prova 

responderam de forma positiva. Significa que no presente ano letivo houve uma quebra de 

respostas positivas neste domínio na ordem dos 58,3% (ou seja há menos 78 alunos 

avaliados positivamente neste domínio). 

O melhor desempenho no presente ano letivo, registamo-lo na Escrita com 75,7% de 

respostas positivas, isto é, 106 alunos dos 140 submetidos a esta prova responderam 

positivamente, e apenas 2 alunos ou não responderam ou obtiveram nível 1.  

No ano letivo anterior, ainda, assim registamos um desempenho superior neste domínio 

em cerca de 6,7%, isto é, havia mais 6 alunos avaliados positivamente neste domínio. 

Quanto ao domínio da Leitura e Escrita, o desempenho alcançado foi positivo com 

52,9% (74 alunos com resposta positiva) 8 dos quais que, ou não respondem, ou obtêm nível 

1 (5,7%) 

Já no ano letivo anterior, neste domínio conseguimos chegar aos 75,0% de 

respostas positivas (102 alunos), ou seja, mais 17,1% de respostas positivas do que no 

presente ano letivo (mais 28 alunos avaliados positivamente). 

É o que podemos observar através da leitura da seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Português – 6.º ano de escolaridade (2012/2013) 

  
  
  
  

Nível Nível Global Leitura e Escrita 
Funcionamento da 

Língua 
Escrita 

1 3 2,1 8 5,7 21 15,0 2 1,4 

2 53 37,3 58 41,4 75 53,6 32 22,9 

3 66 46,5 49 35,0 28 20,0 62 44,3 

4 18 12,7 20 14,3 13 9,3 36 25,7 

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

Total 142 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 

Negativas 1 +2  56 39,4 66 47,1 96 68,6 34 24,3 

Positivas 3+4+5 86 60,6 74 52,9 44 31,4 106 75,7 

Total 142 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 

Quanto à Matemática, importará também referir que os desempenhos nos diferentes temas 

foram também eles francamente positivos, acima dos 60,0%, com destaque particular para os 
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Números e Operações, com 81,6 % de respostas positivas. Isto é, em 136 alunos, 111 

responderam de forma positiva neste tema. Nos restantes temas, embora os desempenhos 

sejam francamente positivos, já não encontramos o mesmo nível de desempenho dos Números 

e Operações. Há uma quebra na ordem dos 15,0 a 20,0%. Em todo caso, o domínio que mais 

penalizou os desempenhos na matemática foi Geometria e Medida que apenas atingiu 64,0 de 

respostas positivas (87 alunos), contra 36,0 de resposta negativas (49 alunos). Seguiu-se 

Álgebra com 65,4 de resposta positivas (89 alunos) contra os 34,6% de respostas negativas (47 

alunos). Ainda próxima destes desempenhos mas ligeiramente melhor, a Organização e 

Tratamento de Dados com 68,4 5 de respostas positivas (93 alunos) e apenas 31,6% de 

respostas negativas (43 alunos). 

A verdade é que, conforme referimos dos 136 alunos submetidos à prova de matemática, 31 

alunos obtiveram avaliação negativa. Contudo, é nossa convicção que este desempenho foi 

francamente positivo e próximo do desempenho verificado na avaliação interna.  

Quanto à Matemática, importará também referir que os desempenhos nos diferentes 

domínios, com exceção do domínio dos números e operações, todos os outros foram 

positivos. 

Com efeito, foi no domínio da organização e tratamento de dados que encontramos o 

maior número de respostas corretas com 69,3% de respostas positivas (97 alunos), embora 9 

alunos ou não responderam ou obtiveram nível 1. 

Aliás, registe-se que, em relação ao ano letivo anterior, melhoramos este domínio em cerca 

de 0,9% (mais 4 alunos a responder positivamente. 

Seguiu-se a Álgebra com 64,3% de respostas corretas (90 alunos). É verdade que neste 

domínio encontramos 27 alunos que ou não respondem ou obtêm nível 1. 

No ano letivo anterior na Álgebra obtivemos 65,4 de resposta positivas (89 alunos) o que, 

ainda, assim, é um desempenho superior ao alcançado no presente ano letivo em cerca de 0,9% 

e, apesar disso há menos um aluno avaliado positivamente. 

Ainda, dentro dos desempenhos positivos, encontramos a Geometria e medida, com 57,9% 

de respostas corretas (81 alunos) e apenas 7 alunos que ou não respondem ou obtêm nível 1.  

No ano letivo anterior, e neste domínio, o número de resposta corretas foi de 87 alunos, mais 

6 do que no presente ano letivo, isto é, mais 6,1% de respostas positivas. 

Finalmente, como referimos, foi nos números e operações que obtivemos o pior 

desempenho no presente ano letivo, tanto mais que é o único domínio onde a percentagem de 

respostas corretas é negativo. Com efeito, o número de respostas corretas neste domínio foi de 

46,4%, corresponde a 65 alunos a responder corretamente. Há 75 alunos que respondem 

incorretamente, e destes 18 alunos, ou não respondem ou obtêm nível 1. 

Curiosamente, no ano letivo anterior, foi nos números e operações que obtivemos o melhor 

desempenho no 6.º ano, com 81,6 % de respostas positivas. Isto é, em 136 alunos, 111 
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responderam de forma positiva neste domínio. Ou seja, este ano ficamos a 35,2% daquele 

desempenho, isto é, temos menos 65 alunos a responder de forma correta neste domínio. 

É o que podemos observar através da leitura da seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Matemática – 6.º ano de escolaridade (2012/2013) 

 
Nível Nível Global 

Números e 
Operações 

Geometria e 
Medida 

Org. e Trat. de 
Dados 

Álgebra 

1 5 3,5 18 12,9 7 5,0 9 6,4 27 19,3 

2 52 36,9 57 40,7 52 37,1 34 24,3 23 16,4 

3 50 35,5 41 29,3 42 30,0 61 43,6 30 21,4 

4 28 19,9 18 12,9 29 20,7 22 15,7 13 9,3 

5 6 4,3 6 4,3 10 7,1 14 10,0 47 33,6 

Total 141 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 

Negativas 1 +2  57 40,4 75 53,6 59 42,1 43 30,7 50 35,7 

Positivas 3+4+5 84 59,6 65 46,4 81 57,9 97 69,3 90 64,3 

Total 141 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 

Quanto ao 4.º ano de escolaridade, e desde que aquelas provas foram 

implementadas, 2012/2013, os resultados alcançados por este agrupamento de escola 

foram os que se sintetizam no seguinte quadro: 

Ano 

Letivo 

Avaliação Final 

(Interna e 

Externa) 

Língua Portuguesa Matemática 

Resultado dos 

Exames 
Avaliação interna 

Resultado dos 

Exames 
Avaliação interna 

Aprovados   Retidos Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas 

2012/ 

2013 

(E) 155 

(100,0) 

0 

(0,0) 

86 

(55,5) 

69 

(44,5) 

152 

(96,8) 

5 

(3,2) 

114 

(73,5) 

41 

(26,5) 

148 

(94,3) 

9 

(5,7) 

(G) 157 

(100,0) 

0 

(0,0) 
Desvio: + 41,3 Desvio: + 20,8 

Resultados Nacionais: (53,0) (47,0) 
Desvio: 

(64,0) (32,0) 
Desvio: 

(+2,5) (+2,5) (+5,5) (-5,5) 

Os resultados das Provas Finais de Ciclo realizadas em 2012/2013 permitem 

conhecer para além do nível global, os níveis obtidos por domínio, na disciplina de 

Português, e por tema, na disciplina de Matemática. 

A verdade é que do ponto de vista do desempenho dos alunos pelos diferentes domínios 

ou temas, o que verificamos é que a Português, verificamos que foi na Leitura e Escrita 

que encontramos as maiores dificuldades já que foi este domínio onde o nosso nível de 

respostas absolutamente corretas ficou mais baixo com 74, 8 % de resposta negativas. Ou 

seja 116 alunos não conseguiram responder de forma correta neste Domínio. Aliás, neste 

domínio há 32 alunos que, ou nem sequer responderam, ou foram avaliados neste domínio 

com nível 1.  

Pelo contrário, o nosso melhor desempenho a Português foi no domínio da Escrita, onde 

obtivemos 71,0 % de respostas absolutamente corretas, isto é, 110 alunos responderam 
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a este domínio de forma positiva. Embora também aqui se tenha registado que 1 aluno, 

ou não respondeu às questões colocadas, ou foi classificado com nível 1. 

Quanto ao Domínio do Funcionamento da Língua, o resultado é positivo. A 

percentagem de respostas corretas neste domínio foi de 50,3%. Ou seja 78 alunos 

responderam de forma positiva a este domínio. Embora também aqui se tenha registado 

que 15 alunos, ou não responderam às questões colocadas, ou foram classificados com nível 

1. 

É o que podemos observar através da leitura da seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Português – 4.º ano (2012/2013) 

  
  
  
  

Nível Nível Global Leitura e Escrita 
Funcionamento da 

Língua 
Escrita 

1 1 0,6 32 20,6 15 9,7 1 0,6 

2 85 54,8 84 54,2 62 40,0 44 28,4 

3 53 34,2 32 20,6 45 29,0 73 47,1 

4 16 10,3 7 4,5 23 14,8 25 16,1 

5 0 0,0 0 0,0 10 6,5 12 7,7 

Negativas 1 +2  86 55,5 116 74,8 77 49,7 45 29,0 

Positivas 3+4+5 69 44,5 39 25,2 78 50,3 110 71,0 

Total 155 100,0 155 100,0 155 100,0 155 100,0 

Quanto à Matemática, verificamos que foi na unidade temática da Geometria e 

Medida que encontramos as maiores dificuldades já que foi neste domínio onde o nosso nível 

de resposta absolutamente correta foi mais baixo com 52, 9 % de resposta negativas. Ou 

seja 82 alunos não conseguiram responder de forma correta nesta temática. Aliás, nesta 

temática há 11 alunos que nem sequer responderam às questões formuladas ou obtiveram 

respostas de nível 1. Pelo contrário, o nosso melhor desempenho a Matemática verificou-se 

no tema Números e Operações com 80,6% de resposta absolutamente corretas, isto é, 

125 alunos responderam a este unidade temática de forma positiva.  

Quanto ao Domínio de Organização e Tratamento de Dados onde a percentagem de 

respostas negativas foi de 31,0 %, isto é 48 alunos com respostas negativas neste tema, 13 

dos quais ou não responderam às questões colocadas, ou obtiveram nível 1. De qualquer das 

formas obtivemos 69,0 de respostas absolutamente corretas neste domínio, ou seja 107 

alunos responderam positivamente. 

É o que podemos observar através da leitura da seguinte quadro: 

Provas Finais de Ciclo de Matemática - 4.º ano (2012/2013) 

 
Nível Nível Global 

Números e 
Operações 

Geometria e 
Medida 

Org. e Trat. de Dados 

1 2 1,3 0 0,0 11 7,1 13 8,4 

2 39 25,2 30 19,4 71 45,8 35 22,6 

3 73 47,1 60 38,7 47 30,3 23 14,8 

4 38 24,5 53 34,2 25 16,1 42 27,1 
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5 3 1,9 12 7,7 1 0,6 42 27,1 

155 100,0 155 100,0 155 100,0 155 100,0 155 

Negativas 1 +2  41 26,5 30 19,4 82 52,9 48 31,0 

Positivas 3+4+5 114 73,5 125 80,6 73 47,1 107 69,0 

Total 155 100,0 155 100,0 155 100,0 155 100,0 

Em todo caso, estes dados revelam alguns dos problemas e das dificuldades que esta 

escola/agrupamento tem para promover as aprendizagens e desenvolver as competências 

previstas e estabelecidas com maior sucesso, indiciam alguma desarticulação e falta de 

eficácia no estabelecimento de programas e estratégias promotoras das aprendizagens, do 

desenvolvimento das competências e de sucesso educativo, a que não será alheia a pouca 

valorização da escola e da escolarização, bem como a sua importância para a qualificação 

por parte dos alunos e das famílias. Tudo isto apesar das inúmeras estratégias, medidas e 

programas implementados para corrigir o fraco desempenho. 

É, por isso, com profunda preocupação que verificamos que estes resultados são pouco 

consentâneos com o trabalho desenvolvido e com o investimento feito pela escola e pelos 

professores.  

É certo que estes resultados revelam a tendência dos resultados nacionais, contudo, e 

em termos globais, no que respeita ao desempenho dos nossos alunos naquelas provas, 

temos de considerar que estes resultados são fracos, ficaram muito aquém do que era 

expectável e não são consentâneos com o propósito deste Projeto Educativo e com a 

edificação de uma escola, agrupamento de excelência e de sucesso educativo, por isso, estes 

resultados, requerem de todos, mobilização, empenhamento e persistência no sentido de os 

alterar. Dentro desta preocupação, reafirma-se a maior dificuldade na melhoria dos 

resultados à disciplina de Matemática, apesar da tendência dos últimos anos, que de resto, 

confirmam o mau desempenho verificado por esta escola nas provas de aferição do 6.º ano 

realizadas em 2006/2007, apesar da significativa melhoria em 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010 e 2010/2011, e a necessidade de urgentemente se estabelecer um plano de 

intervenção que inverta a tendência a esta disciplina. 

Em todo caso, e com exceção dos resultados verificados em 2006/2007 à disciplina de 

matemática do 6.º ano de escolaridade, o desempenho deste Agrupamento de Escolas nas 

provas de aferição de Língua Portuguesa e Matemática do 4.º e 6.º ano de escolaridades 

realizadas pelos alunos nos ano letivos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011, fogem àquela tendência, já que, em termos de percentagem de positivas e 

negativas apresenta melhores resultados que os resultados nacionais, conforme se constata 

no seguinte quadro: 

2006/2007 

Língua Portuguesa - 4º ano (202 alunos) 

Agrupamento Nacional 

Positivas Negativas Positivas Negativas Desvio 



Projeto Educativo (2013/2016) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  40/85 

 

96.2  3.8  89.1  10.9  + 7.1  

Matemática - 4º ano (201 alunos) 

89.8  10.1  80.3  18.7  + 9.5  

Língua Portuguesa - 6º ano (187 alunos) 

86.3  13.7  85.4  14.4  + 0.8  

Matemática - 6º ano (187 alunos) 

41.6  58.3  58.9  41.1  - 17.3  

2007/2008 

Língua Portuguesa - 4º ano (183 alunos) 

Agrupamento Nacional 

Positivas Negativas Positivas Negativas Desvio 

92.9  7.1  89.5  10.5  + 3.4  

Matemática - 4º ano (182 alunos) 

95.6  4.4  90.8  9.2  + 4.8  

Língua Portuguesa - 6º ano (180 alunos) 

98.3  1.7  93.4  6.6  + 4.9  

Matemática - 6º ano (180 alunos) 

91.1  8.9  81.8  18.2  + 9.3  

2008/2009 

Língua Portuguesa - 4º ano (180 alunos) 

Agrupamento Nacional 

Positivas Negativas Positivas Negativas Desvio 

94,4  5,6  91.5  8.5  + 2.9  

Matemática - 4º ano (179 alunos) 

96,7  3,3  89,0  11,0  +7.7  

Língua Portuguesa - 6º ano (197 alunos) 

89.3  10.7  89.0  11.0  + 0.3  

Matemática - 6º ano (180 alunos) 

86.2  13.8  79.0  20.0  + 7.2  

2009/2010 

Língua Portuguesa - 4º ano (180 alunos) 

Agrupamento Nacional 

Positivas Negativas Positivas Negativas Desvio 

97,1   2,9  91,6 8,4  + 5.5  

Matemática - 4º ano (180 alunos) 

92,7  7,3  89,7  11,0  +3.0  

Língua Portuguesa - 6º ano (164 alunos) 

94.7  5.3  88.4  11.6  + 6.3  

Matemática - 6º ano (167 alunos) 

82.1  17.9  77.0  23.0  + 5.1  

 2010/2011 

Língua Portuguesa - 4º ano (170 alunos) 

Agrupamento Nacional 

Positivas Negativas Positivas Negativas Desvio 

91,8   8,2  87,6  12,4  + 4,2  

Matemática - 4º ano (170 alunos) 

88,8  11,2 % 80,3  19,7  +8,5  

Língua Portuguesa - 6º ano (165 alunos) 

92,7  7,3  84,3  15,7  + 8,4  

Matemática - 6º ano (165 alunos) 
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70,3  29,7  64, 7  35,3  + 5,6  

2011/2012 

Língua Portuguesa - 4º ano (165 alunos) 

Agrupamento Nacional 

Positivas Negativas Positivas Negativas Desvio 

70,3   29,7  66,7 33,3 + 3,6  

Matemática - 4º ano (170 alunos) 

48,0  52,0 56,0  44,0  - 8,0  

 

Contudo, se acrescentarmos a esta análise a análise dos mesmos resultados 

considerando a percentagens de respostas absolutamente corretas aos itens indicados, 

dentro de cada competência específica (caso da Língua Portuguesa) e de cada área temática 

(Matemática), obtemos indicadores mais precisos e rigorosos quanto ao desempenho 

deste Agrupamento dentro de cada competência específica (Língua Portuguesa) e de 

cada área temática (Matemática), sobretudo na comparação entre valores de turma e de 

escola, e de escola relativamente ao todo nacional: 

PROVAS DE AFERIÇÃO DE 2006/2007 

Respostas corretas segundo a competência específica (ou domínio temático) param esta Unidade 
Orgânica 

Língua Portuguesa - 4º ano (202 alunos) 

Médias Agrupamento Nacional Desvio 

Expressão Escrita 29,11 32,6 -3,49 

Conhecimento Explícito da Língua 67,51 64,2 3,31 

Leitura 62,76 63,2 -0,44 

Matemática - 4º ano (201 alunos) 

Álgebra e Funções 74,38 70,5 3,88 

Estatística e Probabilidades 66,92 59,9 7,02 

Geometria e Medida 76,55 70,4 6,15 

Números e Cálculo 73,56 64,6 8,96 

Língua Portuguesa - 6º ano (187 alunos) 

Expressão Escrita 34,14 34,7 -0,56 

Conhecimento Explícito da Língua 8,24 11,5 -3,26 

Leitura 60,26 63,5 -3,24 

Matemática - 6º ano (187 alunos) 

Álgebra e Funções 62,83 66,9 -4,07 

Estatística e Probabilidades 71,93 73,2 -1,27 

Geometria 32,98 41,1 -8,12 

Números e Cálculo 27,86 40,1 -12,24 

 
 

PROVAS DE AFERIÇÃO DE 2007/2008 

Respostas corretas segundo a competência específica (ou domínio temático) param esta Unidade 
Orgânica 

Língua Portuguesa - 4º ano (183 alunos) 

Médias Agrupamento Nacional Desvio 
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Leitura  46,6 Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  63.4  Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  29.9  Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 4º ano (182 alunos) 

Geometria e medida 72.5  Não divulgados Sem apuramento 

Números e cálculo  73.3  Não divulgados Sem apuramento 

Estatística e probabilidades  87.0  Não divulgados Sem apuramento 

Álgebra e funções  75.9  Não divulgados Sem apuramento 

Língua Portuguesa - 6º ano (180 alunos) 

Leitura  62.7  Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  49.5  Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  32.3  Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 6º ano (180 alunos) 

Geometria  57.9  Não divulgados Sem apuramento 

Números e cálculo  65.0 Não divulgados Sem apuramento 

Estatística e probabilidades  75.8  Não divulgados Sem apuramento 

Álgebra e funções  63.6  Não divulgados Sem apuramento 

 
PROVAS DE AFERIÇÃO DE 2008/2009 

Respostas corretas segundo a competência específica (ou domínio temático) param esta Unidade 
Orgânica 

Língua Portuguesa - 4º ano (178 alunos) 

Médias Agrupamento Nacional Desvio 

Leitura  69.8  Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  36.1  Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  36.1  Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 4º ano (177 alunos) 

Geometria e medida 69.4  Não divulgados Sem apuramento 

Números e cálculo  70.6  Não divulgados Sem apuramento 

Estatística e probabilidades  93.2  Não divulgados Sem apuramento 

Álgebra e funções  46.3  Não divulgados Sem apuramento 

Língua Portuguesa - 6º ano (196 alunos) 

Leitura  18.8  Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  34.6  Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  35.7  Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 6º ano (197 alunos) 

Geometria  50.2  Não divulgados Sem apuramento 

Números e cálculo  57.9  Não divulgados Sem apuramento 

Estatística e probabilidades  59.4  Não divulgados Sem apuramento 

Álgebra e funções  43.4  Não divulgados Sem apuramento 

 
PROVAS DE AFERIÇÃO DE 2009/2010 

Respostas corretas segundo a competência específica (ou domínio temático) param esta Unidade 
Orgânica 
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Língua Portuguesa - 4º ano (180 alunos) 

Médias Agrupamento Nacional Desvio 

Leitura  85,79 Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  87,61 Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  98,49 Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 4º ano (180 alunos) 

Geometria e medida 96,28 Não divulgados Sem apuramento 

Números e cálculo  85,96 Não divulgados Sem apuramento 

Estatística e probabilidades  91,94 Não divulgados Sem apuramento 

Álgebra e funções  81,90 Não divulgados Sem apuramento 

Língua Portuguesa - 6º ano (164 alunos) 

Leitura  90.1  Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  79.2 Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  96.4  Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 6º ano (164 alunos) 

Geometria  79.5  Não divulgados Sem apuramento 

Números e cálculo  62.9  Não divulgados Sem apuramento 

Estatística e probabilidades  89.7  Não divulgados Sem apuramento 

Álgebra e funções  85.3  Não divulgados Sem apuramento 

 

PROVAS DE AFERIÇÃO DE 2010/2011 

Respostas corretas segundo a competência específica (ou domínio temático) param esta Unidade 
Orgânica 

Língua Portuguesa - 4º ano (170 alunos) 

Médias Agrupamento Nacional Desvio 

Leitura  78,9 Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  81,3 Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  78,4 Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 4º ano (170 alunos) 

Geometria e medida 76,5 Não divulgados Sem apuramento 

Números e cálculo  70,6 Não divulgados Sem apuramento 

Estatística e probabilidades  98,8 Não divulgados Sem apuramento 

Álgebra e funções  88,8 Não divulgados Sem apuramento 

Língua Portuguesa - 6º ano (165 alunos) 

Leitura  89,0  Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  69,5 Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  83,5  Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 6º ano (165 alunos) 

Geometria  59,4  Não divulgados Sem apuramento 

Números e cálculo  61,2  Não divulgados Sem apuramento 

Estatística e probabilidades  91,5  Não divulgados Sem apuramento 

Álgebra e funções  72,7  Não divulgados Sem apuramento 
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PROVAS DE AFERIÇÃO DE 2011/2012 

Respostas corretas segundo a competência específica (ou domínio temático) param esta Unidade 
Orgânica 

Língua Portuguesa - 4º ano (170 alunos) 

Médias Agrupamento Nacional Desvio 

Leitura  71,5 Não divulgados Sem apuramento 

Conhecimento explícito da língua  71,5 Não divulgados Sem apuramento 

Expressão escrita  69,7 Não divulgados Sem apuramento 

Matemática - 4º ano (170 alunos) 

Geometria e medida 49,7 Não divulgados Sem apuramento 

Números e Operações 49,7 Não divulgados Sem apuramento 

Organização e Tratamentos de Dados  20,0 Não divulgados Sem apuramento 

Adverte-se, no entanto, que estes indicadores não podem ser considerados como 

notas ou classificações (dos alunos) mas apenas como indicadores úteis na 

comparação entre valores de turma e de escola, e de escola relativamente ao todo 

nacional.   

O que esta comparação nos demonstra claramente é que, no 4.º ano de escolaridade, 

e no que respeita à Língua Portuguesa, é na competência da expressão escrita que 

obtivemos a menor percentagem de resposta absolutamente corretas e, embora este 

desempenho esteja dentro da tendência nacional, o facto é que, em relação a 2006/2007, 

ano de que dispomos dos resultados nacionais estivemos pior já que o desvio é negativo (- 

3, 49 %).  

Também na competência da leitura, apesar da percentagem de resposta absolutamente 

corretas ser positiva em 2006/2007 (e negativa em 2007/2008) o facto é que em relação 

ao desempenho nacional o desvio foi negativo, residual mas negativo, o que significa que 

também nesta competência estivemos pior que a média nacional em 2006/2007 e não 

melhoramos o nosso desempenho em 2007/2008, pelo contrário, mas recuperamos de 

forma muito significativa em 2008/2009 para um desempenho significativamente positivo 

(69,8% de respostas absolutamente corretas). 

No que respeita ao conhecimento explícito da Língua que nos anos letivos de 

2006/2007 e 2007/2008 tivemos desempenhos francamente positivos, tendo mesmo em 

2006/2007 o melhor desempenho em relação ao desempenho nacional já que o desvio foi 

claramente positivo, o facto é que em 2008/2009, nesta competência o nosso desempenho 

caiu para percentagens negativas em termos de respostas absolutamente corretas (36,1%). 

 Já no que respeita ao 6.º ano de escolaridade, em todas as competências específicas 

ficamos, em 2006/2007, abaixo do desempenho nacional, embora tenhamos melhorado 

significativamente em 2007/2008, em 2008/2009 voltamos a ter um desempenho 

modesto. Com efeito, se em 2006/2007 no conhecimento explícito da língua o nosso 

desempenho apresentava piores resultados, embora dentro da tendência nacional, já em 



Projeto Educativo (2013/2016) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  45/85 

 

2007/2008 foi a competência onde tivemos melhor desempenho e em 2008/2009 com 

ligeiro decréscimo mantivemos o desempenho de 2007/2008. Outra competência cujo 

desempenho ficou, muito aquém do desejável em 2006/2007 e 2007/2008 foi a 

competência específica da expressão escrita, apesar revelar a tendência do desempenho 

nacional. Já em 2008/2009, apesar de manter percentagens de resposta absolutamente 

corretas próximas dos anos anteriores, o facto é que foi em 2008/2009 que obtivemos 

melhor resultado nesta competência. 

 A competência da leitura, é aquela em que melhores desempenhos conseguimos em 

2006/2007 e 2007/2008 já que se situam sempre em níveis positivos, com ou sem 

desvios em relação à média nacional, mas em 2008/2009 a percentagem de respostas 

absolutamente corretas a esta competência foi incompreensivelmente baixa (18,8%). 

No que respeita à disciplina de matemática, e em relação ao 4.º ano de 

escolaridade, em todas as unidades temáticas obtivemos percentagens de resposta 

absolutamente corretas francamente positivas, e mesmo na comparação com o desempenho 

nacional (dados de 2006/2007) o desvio é sempre positivo e a nosso favor. Assim, 

sobressai desde logo o desempenho na geometria e medida em 2006/2007 e Estatística 

e probabilidades em 2007/2008 e 2008/2009 como as temáticas onde obtivemos 

maior percentagem de respostas absolutamente corretas 

Nos números e cálculos mantivemos desempenhos muitos similares nos três anos 

letivos em que os alunos foram sujeitos a estas provas, com percentagem de resposta 

absolutamente corretas, bastante elevado. Já na álgebra e funções, se em 2006/2007 e 

2007/2008 obtivemos desempenhos francamente positivos, em 2008/2009 foram a 

unidade temática com pior desempenho (46,3%). 

Quanto ao 6.º ano de escolaridade, e no que respeita à disciplina de matemática, o 

que podemos constatar é que em 2007/2008 e 2008/2009 houve uma franca 

recuperação de respostas absolutamente corretas em todas as unidades temáticas 

em relação a 2006/2007, ano em que, em todos os domínios temáticos, ficamos 

abaixo do desempenho nacional. Contudo, em 2008/2009 é nos números e funções que 

apresentamos piores resultados (43,6%), e nos anos letivos de 2006/2007 e 2007/2008 

foi nos Números e Cálculos e Geometria que o nosso desempenho apresentou piores 

resultados. Com efeito, o nosso desempenho nestes domínios foi muito fraco em 

2006/2007, embora em 2007/2008 tenhamos recuperado significativamente, e mantivemos 

essa recuperação em 2008/2009.  

Um dado que importa reter, é que se cruzarmos os resultados obtidos no 4.º ano 

com os obtidos no 6.º ano, verificamos que estes são incoerentes e revelam uma clara 

desarticulação entre o 1.º e o 2.º ciclo. 
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Parece, por isso, claro que o plano de ação a elaborar no caso do 4.º ano se deve 

concentrar no que à Língua Portuguesa diz respeito no desenvolvimento das competências 

específicas da expressão escrita, sem contudo deixar de melhor os desempenhos na 

Leitura e no conhecimento explícito da Língua. Em relação ao 6.º ano, é claro que a 

preocupação se deve centrar com maior acuidade no conhecimento explícito da Língua, 

mas também na expressão escrita. Mesmo a competência da Leitura precisa de ser 

melhorada. 

No que respeita à matemática, no 1.º Ciclo precisamos de melhorar o domínio da 

estatística e das probabilidades, e os outros domínios procurando melhores 

desempenhos, já no 6.º ano precisamos de melhorar todos os domínios, em particular os 

números e cálculos onde estamos francamente mal, mas também a geometria. 

Em ambos os casos, parece claro que o plano de ação terá necessariamente que 

contemplar um capítulo para a articulação entre o 1.º e o 2.º ciclo, entre o 4.º e 5.º ano 

de escolaridade e entre este e o 6.º ano, já que estes resultados demonstram claramente 

que não há articulação nem sequencialidade entre estes dois ciclos e anos de escolaridade. 

De resto estes resultados na sua globalidade revelam a tendência dos resultados 

nacionais. 

Em todo caso, estes dados revelam alguns dos problemas e das dificuldades que 

este agrupamento tem enfrentado para promover mais e melhores aprendizagens. Se é certo 

que, ao longo dos últimos 8 anos letivos, as percentagens de sucesso educativo alcançadas 

por este Agrupamento estão próximas ou acima das médias nacionais e do Concelho, não 

deixam de indiciar, contudo, alguma desarticulação e falta de eficácia em melhorar aquelas 

aprendizagens, a que não será alheia a pouca valorização da escola, e da escolarização, 

e a sua importância para a qualificação, por parte dos alunos e das famílias. Mas 

sobretudo, o que demonstram é a falta de autonomia do agrupamento para encontrar 

outras formas de se organizar e responder às suas necessidades e problemas que 

enfrenta com mais eficácia e eficiência.  

Registe-se, pela sua relevância, que é nas áreas curriculares ou nas disciplinas de 

Português e Matemática que ao longo dos 13 últimos anos letivos, em todos os ciclos e 

anos de escolaridade, se verifica, neste Agrupamento de escolas, a maior incidência de 

níveis negativos.  

Registe-se, também, que no 1.º ciclo, e nos diferentes anos de escolaridade que o 

integram, o insucesso a estas áreas curriculares, apesar de ser residual no contexto global 

do Agrupamento, são, no contexto de ciclo, ainda assim, aquelas que apresentam maior 
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pressão sobre os alunos e aquelas que maior insucesso revela. Em geral, as taxas de 

insucesso a Português situam-se nos 4,1 %, sendo que em 2012/2013 se situou 

nos 5,8% e a Matemática nos 4,6 %, tendo-se situado em 2009/2010 nos 3,7%: 

1.º Ciclo 

Ano Letivo 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Av. 

Neg. 
% 

Av. 

Neg. 
% 

Av. 

Neg. 
% 

Av. 

Neg. 
% 

Av. 

Neg. 
% 

Av. 

Neg. 
% 

Av. 

Neg. 
% 

Alunos Avaliados 791 754 729 699 666 630 624     666 

Português 33 4,1 35 4,6 28 3,8 30 4,2 24 3,6 31 4,9 36 5,8 

Matemática  40 5,0 37 4,9 32 4,3 34 4,8 25 3,7 51 8,1 29 4,6 

Estudo do Meio 14 1,7 12 1,5 13 1,7 12 1,7 7 1,0 9 1,4 3 0,5 

Expressões           4 0,6 2 0,3 

Área de projeto 16 2,0 7 0,9 9 1,2 4 0,5 0 0,0 6 0,6 1 0,2 

Retenções/Ap. não realizadas 29 3,6 22 2,9 21 2,8 16 2,2 5 0,7 14 2,2 10 1,6 

E é, fundamentalmente no 2.º ano de escolaridade que a incidência de avaliações 

negativas a estas áreas curriculares é maior: 

Ano de 

Escolaridade 
Ano Letivo 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

1.º 

Alunos Avaliados 195 Alunos 180 Alunos 168 Alunos 159 Alunos 158 Alunos 138 Alunos 159 Alunos 

Português 7 3,5 9 5,0 6 3,5 7 4,4 5 3,2 4 2,8 12 7,5 

Matemática  8 4,1 6 3,3 6 3,5 6 3,8 0 0.0 4 2,8 5 3,1 

Estudo do Meio 4 2,0 2 1,1 1 0,5 0 0.0 0 0.0 3 2,1 0 0,0 

Expressões           2 1,4 1 0,6 

Área de projeto 4 2,0 3 1,6 0 0,0 0 0.0 0 0.0 3 2,1 0 0,0 

Ap. não realizadas 4 2,8 6 3,3 2 1,1 2 1,2 0 0.0 2 1,4 4 2,5 

2.º 

Alunos Avaliados 201 Alunos 199 Alunos 187 Alunos 176 Alunos 160 Alunos 162 Alunos 145 Alunos 

Português 12 5,9 13 6,5 11 5,8 12 6,9 10 6,3 5 3,1 13 9,0 

Matemática  15 7,4 9 4,5 13 6,9 9 5,1 5 3,1 7 4,7 7 4,8 

Estudo do Meio 3 1,4 4 2,0 6 3,2 4 2,2 1 0,6 1 0,6 2 1,4 

Expressões           1 0,6 1 0,7 

Área de projeto 3 1,4 2 1,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total Retenções 11 5,4 7 3,5 12 6,4 8 4,5 3 1,8 4 2,4 5 3,4 

3.º 

Alunos Avaliados 185 Alunos 185 Alunos 191 Alunos 178 Alunos 172 Alunos 158 Alunos 163 Alunos 

Português 9 4,8 6 3,2 8 4,1 7 3,9 8 4,7 6 3,8 6 3,7 

Matemática  8 4,3 14 7,5 6 3,1 11 6,2 13 7,6 12 7,6 8 4,9 

Estudo do Meio 3 1,6 1 0,5 5 2,6 4 2,2 3 1,8 1 0,6 1 0,6 

Expressões           1 0,6 0 0,0 

Área de projeto 4 2,1 0 0,0 7 3,6 4 2,2 0 0,0 1 0,6 1 0,6 

Total Retenções 4 2,1 4 2,1 6 3,1 5 2,8 1 0,5 2 1,2 1 0,6 

4.º 

Alunos Avaliados 210 Alunos 190 Alunos 183 Alunos 186 Alunos 176 Alunos 171 Alunos 157 Alunos 

Português 5 2,3 7 3,6 3 1,6 4 2,2 1 0,6 15 8,8 5 3,2 

Matemática  9 4,2 8 4,2 7 3,8 8 4,3 7 4,0 28 16,4 9 5,7 

Estudo do Meio 4 1,9 5 2,6 1 0,5 4 2,1 1 0,6 7 4,1 0 0,0 

Expressões           0 0,0 0 0,0 

Área de projeto 5 2,3 2 1,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 

Total Retenções 10 4,7 5 2,6 1 0,5 1 0,5 1 0,5 6 3,5 0 0,0 
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Obviamente que esta tendência agrava-se de forma significativa no 2.º ciclo, e de 

forma muito mais significativa ainda no 3.º ciclo. 

Com efeito, no 2.º ciclo a percentagens de insucesso a estas disciplinas situa-se, em 

média, no caso de Português na ordem dos 12,8% (em 2012/2013 situou-se nos 

17,3%) e no caso de Matemática na ordem dos 19,8 %, (em 2012/2013 situou-se 

nos 14,1 %) conforme podemos verificar no seguinte quadro: 

2.º Ciclo 

Ano Letivo 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Av. 
Neg. 

% 
Av. 

Neg. 
% 

Av. 
Neg. 

% 
Av. 

Neg. 
% 

Av. 
Neg. 

% 
Av. 

Neg. 
% 

Av. 
Neg. 

% 

Alunos Avaliados 381 371 362 337 332 288 282 

Português 59 15,4 42 11,3 46 12,7 32 9,4 33 10,0 45 15,7 48 17,3 

Matemática  86 22,5 93 25,0 76 20,9 57 16,9 57 17,4 64 22,4 39 14,1 

Inglês 64 16,7 65 17,5 71 19,6 46 13,6 51 15,7 48 16,7 54 19,6 

Hist. Geografia Portugal 52 13,6 59 15,9 70 19,3 38 11,2 38 11,6 41 14,3 36 13,0 

Ciências Naturais 45 11,8 41 11,0 38 10,4 23 6,8 31 9,4 22 7,6 20 7,2 

Ed. Visual tecnológica 12 3,1 10 2,6 1 0,2 5 1,4 2 0,6 0 0,0   

Educação Visual             0 0,0 

Educação Tecnológica             
0 0,0 

Educação Musical 0 0,0 12 3,2 2 0,5 2 0,5 10 3,1 15 5,2 
0 0,0 

Educação Física 1 0,2 3 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
0 0,0 

Área de projeto 14 3,6 8 2,1 2 0,5 11 3,2 1 0,3   
  

Total de Retenções 32 8,3 33 8,8 26 7,1 17 5,0 17 5,1 26 9,0 22 7,8 

Da análise do quadro, verificamos com facilidade que os desempenhos às disciplinas de 

Inglês (19,6%) e História e Geografia de Portugal (14,1), também apresentam 

percentagens de avaliação negativa elevadas, inclusivamente superiores às verificadas na 

Língua Portuguesa. Também as Ciências Naturais ainda apresentam percentagens de 

avaliação negativa na ordem dos 7,2 %. Estes resultados dizem muito do trabalho a 

desenvolver e do esforço que deve ser feito no sentido de melhorarmos as aprendizagens 

dos alunos a estas disciplinas. 

De resto neste ciclo de ensino, e no contexto dos anos de escolaridade que o integram, 

não se verifica uma preponderância de um ano de escolaridade sobre o outro nos 

desempenhos negativos. Se num ano letivo o 5.º ano de escolaridade tem melhores 

desempenhos que o 6.º ano, noutros anos letivos, esta situação inverte-se. O que é 

comum, é que os desempenhos destes anos de escolaridade traduzem a tendência de ciclo, 

independentemente do ano letivo, apesar do bom desempenho do 5.º ano de escolaridade 
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em 2012/2013. O facto é que invariavelmente as maiores dificuldades de aprendizagem 

dos alunos ocorrem àquelas disciplinas, conforme podemos verificar na seguinte tabela: 

Ano de 

Escol. 
Ano Letivo 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

5.º 

Alunos Avaliados 186 Alunos 187 Alunos 165 Alunos 172 Alunos 156 Alunos 148 Alunos 138 Alunos 

Português 30 16,1 20 10,6 17 10,3 6 3,5 28 18,1 30 20,5 33 24,4 

Matemática  53 28,4 33 17,6 43 26,0 31 18,0 29 18,7 34 23,2 24 17,8 

Inglês I 30 16,1 31 16,5 21 12,7 16 9,3 22 14,2 31 21,2 37 27,4 

Hist. Geog. Portugal 37 19,8 26 13,9 30 18,1 10 5,8 30 19,4 31 21,2 27 20,0 

Ciências Naturais 29 15,5 21 12,2 25 15,1 12 6,9 14 9,0 17 11,6 13 9,6 

Ed. V. tecnológica 12 6,4 1 0,5 1 0,6 0 0,0 2 1,3 0 0,0   

Educação Visual             0 0,0 

Ed. Tecnológica             0 0,0 

Educação Musical 0 0,0 11 5,8 0 0,0 1 0,5 10 6,4 11 7,4 0 0,0 

Educação Física 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Área de projeto 12 6,4 2 1,0 2 1,2 1 0,5 0 0,0     

Total Retenções 15 8,0 11 5,8 12 7,2 6 6,1 14 8,9 16 10,8 14 10,1 

6.º 

Alunos Avaliados 195 Alunos 184 Alunos 197 Alunos 165 Alunos 176 Alunos 142 Alunos 144 Alunos 

Português 29 14,8 22 11,9 29 14,7 26 15,8 5 2,9 15 10,7 15 10,5 

Matemática  33 16,9 60 32,6 33 16,7 26 15,8 28 16,3 30 21,4 15 10,5 

Inglês II 34 17,4 34 18,4 50 25,3 30 18,1 29 17,1 17 12,0 17 12,1 

Hist. Geog. Portugal 15 7,6 33 17,9 40 20,3 28 16,9 8 4,7 10 7,1 9 6,3 

Ciências Naturais 16 8,2 20 10,8 13 6,5 11 6,6 17 9,8 5 3,5 7 4,9 

Ed. Vis. Tecnológica 0 0,0 9 4,8 0 0,0 5 3,0 0 0,0 0 0,0   

Educação Visual             0 0,0 

Ed. Tecnológica             0 0,0 

Educação Musical 0 0,0 1 0,5 2 1,0 1 0,5 0 0,0 4 2,8 0 0,0 

Educação Física 1 0,5 3 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Área de projeto 2 1,0 6 3,2 0 0,0 10 6,0 1 0,6     

Total Retenções 17 8,7 22 11,9 14 7,1 11 11,2 3 1,7 10 7,0 8 5,5 

No 3.º ciclo a percentagens de insucesso, em média, no caso de Português na 

ordem dos 17,6 % (em 2012/2013 situou-se nos 20,0 %) e no caso de Matemática na 

ordem dos 38,2 %, (em 2012/2013 situou-se nos 42,3 %) conforme podemos 

verificar no seguinte quadro: 

3.º Ciclo 

Ano Letivo 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% Av. 

Neg. 
% 

Av. 

Neg. 
% 

Av. 

Neg. 
% 

Alunos Avaliados 473 469 437 449 423 424 424 

Português 115 24,3 102 21,7 82 18,7 61 13,5 56 13,5 48 11,6 83 20,0 

Matemática  175 36,9 171 36,4 148 33,8 181 40,3 145 34,9 177 42,9 175 42,3 

Inglês 93 19,6 73 15,5 42 9,6 86 19,1 91 22,0 59 14,3 83 20,0 

Francês 107 22,6 35 7,4 66 15,1 74 16,4 53 13,2 42 10,2 48 11,6 

História 78 16,4 46 9,8 60 13,7 77 17,1 48 11,6 54 13,0 35 8,4 
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Geografia 44 9,3 34 7,2 35 8,0 30 6,6 19 4,6 31 7,5 13 3,1 

C. Físico-químicas 74 15,6 64 13,6 50 11,4 109 24,2 66 15,9 81 19,6 83 20,0 

Ciências Naturais 36 7,6 35 7,4 41 9,3 26 5,7 48 11,7 34 8,2 32 7,7 

Educação Visual 3 0,6 2 0,4 10 2,2 12 2,6 11 3,2 1 0,3 18 4,2 

Educação tecnológica 27 5,7 15 3,1 20 4,5 18 4,0 5 1,3 1 0,3 2 0,7 

Oficina de Artes         2 0,7 0 0,0   

Educação Física 18 3,8 7 1,4 8 1,8 11 2,4 10 2,4 17 4,0 9 2,1 

Tec. I. Comunicação 9 1,9 3 0,6 0 0,0 4 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Área de projeto 2 0,4 1 0,2 1 0,2 1 0,2 0 0,0     

Total de Retenções 60 12,6 54 11,5 48 10,9 65 14,4 54 12,7 38 8,9 52 12,2 

Da análise do quadro, verificamos com facilidade que os desempenhos às disciplinas de 

Ciências Físico-Químicas (20,0 %), Inglês (20,0 %), Francês (11,6 %) e História 

(8,4 %), também apresentam percentagens de avaliação negativa elevadas. Também aqui, 

e à semelhança do que acontece com o 2.º ciclo, estes resultados dizem muito do trabalho 

a desenvolver e do esforço que deve ser feito no sentido de melhorarmos as aprendizagens 

dos alunos a estas disciplinas. 

De resto neste ciclo de ensino, e no contexto dos anos de escolaridade que o integram, 

não se verifica uma preponderância de um ano de escolaridade sobre o outro nos 

desempenhos negativos. É certo que o 7.º ano de escolaridade, por se tratar de um ano de 

início de ciclo e o 9.º ano de escolaridade, por ser um ano terminal de ciclo, apresentam 

desempenhos menos conseguidos (à semelhança do que acontece com o 2.º ano de 

escolaridade, o 5.º e o 6.º ano pelas mesmas razões). O que é comum, é que os 

desempenhos destes anos de escolaridade traduzem a tendência de ciclo, 

independentemente do ano letivo. O facto é que as maiores dificuldades de aprendizagem 

invariavelmente acontecem àquelas disciplinas, conforme podemos verificar na seguinte 

tabela: 

Ano 

Escol. 
Ano Letivo 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

Av. 

Neg 
% 

7.º 

Alunos Avaliados 154 Alunos 184 Alunos 159 Alunos 173 Alunos 154 Alunos 168 Alunos 159 Alunos 

Português 39 25,3 42 22,8 30 18,8 21 12,1 40 26,7 29 17,7 25 15,8 

Matemática  61 39,6 54 29,3 57 35,8 84 48,6 55 36,7 92 43,9 77 48,7 

Inglês III 44 28,5 25 13,5 22 13,8 52 30,0 24 16,0 31 18,9 28 17,7 

Francês I 45 29,2 13 7,0 20 12,5 39 22,5 35 23,2 26 15,9 19 12,0 

História 42 27,2 25 13,5 22 13,8 34 19,6 26 17,2 34 20,6 21 13,3 

Geografia 20 12,9 12 6,5 21 13,2 11 6,3 14 9,3 18 10,9 9 5,7 

Ciênc. Físico-químicas 24 15,5 17 9,2 23 14,4 37 21,3 28 18,7 48 29,3 30 19,0 

Ciências Naturais 21 13,6 18 9,7 24 15,0 16 9,2 39 25,7 27 16,5 13 8,2 
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Educação Visual 2 1,2 1 0,5 9 5,6 10 5,7 7 4,6 1 0,6 9 5,7 

Educação tecnológica 12 7,7 12 6,5 9 5,6 11 6,3 5 3,3 1 0,6 0 0,0 

T. I. Comunicação             0 0,0 

Oficina de Artes         0 0,0 0 0,0   

Educação Física 12 7,7 4 2,1 5 3,1 6 3,4 9 5,8 11 6,5 3 1,9 

Área de projeto 2 1,2 0 0,0 1 0,6 3 1,7 0 0,0     

Total de Retenções 25 16,2 17 9,2 21 13,2 28 28,5 34 22,0 27 16,0 22 13,8 

8.º 

Alunos Avaliados 176 Alunos 136 Alunos 155 Alunos 131 Alunos 147 Alunos 122 Alunos 144 Alunos 

Português 41 23,2 32 23,5 27 17,4 20 15,2 4 2,7 14 11,9 46 32,2 

Matemática  79 44,8 56 39,7 55 35,4 47 36,4 57 39,0 44 37,3 69 48,3 

Inglês IV 33 18,7 28 20,5 4 2,5 28 21,3 45 30,8 10 8,5 44 30,8 

Francês II 34 19,3 5 3,6 24 15,4 24 18,3 25 17,1 9 7,6 23 16,1 

História 23 13,0 13 9,5 23 14,8 16 12,2 17 11,6 13 10,7 13 9,0 

Geografia 20 11,3 10 7,3 4 2,5 19 14,5 1 0,7 13 10,7 4 2,8 

Ciênc. Físico-químicas 40 22,7 16 11,7 14 9,0 30 22,9 20 13,7 10 8,5 41 28,7 

Ciências Naturais 8 4,5 6 4,4 1 0,6 2 1,5 6 4,1 7 5,9 13 9,0 

Educação Visual 1 0,5 0 0,0 1 0,6 1 0,7 0 0,0 0 0,0 8 5,4 

Educação tecnológica 14 7,9 2 1,4 9 5,8 2 1,5 0 0,0 0 0,0 2 1,4 

T. I. Comunicação             0 0,0 

Oficina de artes         2 1,5 0 0,0   

Educação Física 3 1,7 2 1,4 2 1,2 0 0,0 1 0,7 5 4,1 6 4,1 

Área de projeto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 O,0     

Total de Retenções 25 14,2 11 8,0 8 5,1 20 20,4 12 8,1 12 9,8 26 18,0 

9.º 

Alunos Avaliados 143 Alunos 149 Alunos 123 Alunos 145 Alunos 121 Alunos 135 Alunos 118 Alunos 

Português 35 24,4 28 18,7 25 20,3 20 14,1 12 10,0 5 3,8 12 10,6 

Matemática  35 24,4 61 40,9 36 29,2 50 35,2 33 27,7 61 46,6 29 25,7 

Inglês V 16 11,1 20 13,4 16 13,0 6 4,1 22 18,6 18 13,7 11 9,7 

Francês III 28 19,5 17 11,4 22 17,8 11 7,5 6 5,1 7 5,3 6 5,3 

História 13 9,0 8 5,3 15 12,1 27 18,6 5 4,2 7 5,3 1 0,9 

Geografia 4 2,7 12 8,0 10 8,1 0 0,0 4 3,4 0 0,0 0 0,0 

Ciênc. Físico-químicas 10 6,9 31 20,8 13 10,5 42 28,9 18 15,3 23 17,6 12 10,6 

Ciências Naturais 7 4,8 11 7,3 16 13,0 8 5,5 4 3,3 0 0,0 6 5,3 

Educação Visual 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

Educação tecnológica 1 0,6 1 0,6 2 1,6 5 3,4 0 0,0 0 0,0   

Educação Física 3 2,0 1 0,6 1 0,8 5 3,4 0 0,0 1 0,7 0 0,0 

Tec. Inf. Comunicação 9 6,2 3 2,0 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Área de projeto 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0     

Total de Retenções 10 6,9 26 17,4 19 10,9 17 17,3 8 6,6 4 2,9 4 3,3 

A relevância deste facto, assume maior importância se considerarmos que as 

aprendizagens, particularmente a Matemática, mas também a Português, condicionam as 

aprendizagens a todas as outras áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. A língua 

portuguesa é uma competência transdisciplinar que perpassa a aprendizagem a todas as 

disciplinas e áreas disciplinares. E esta é uma questão prioritária que carece de 

resposta adequada e eficaz. É preciso melhorar o desempenho dos alunos no domínio do 

Português, porque só assim, será possível melhorar o desempenho dos alunos às outras 
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áreas curriculares disciplinares, nomeadamente a Matemática, a Ciências Físico-químicas, a 

Inglês, a Francês, a História. 

Em todo caso, no ano letivo de 2012/2013, a incidências das avaliações negativas 

ocorreu, em conformidade com a seguinte tabela: 

ANOS Alunos: LPO ING FRC HGP HST GGF MAT CNA CFQ EDV ETL EDM EDF TIC ETM EXP EFM APR EDC EAC ECC 

1.º  159 12           5               0 1 0 0 0 2   

2.º  145 13           7               2 1 0 0 4 6   

3.º  163 6           8               1 1 0 1 0 0   

4.º  157 5           9               0 0 0 0 0 0   

5.º  135 33 37   27     24 13   0 0 0 0               0 

6.º  142 15 17   9     15 7   0 0 0 0               0 

7.º  158 25 28 19   21 9 77 13 30 9 0   3 0             2 

8.º  144 46 44 23   13 4 69 13 41 8 2   6 0             5 

9.º  113 12 11 6   1 0 29 6 12 1     0 0             0 

CEF  14 1 0         3           0 0               

TOTAL 1330 168 137 48 36 35 13 245 52 83 36 2 0 9 0 3 3 0 1 4 8 7 

  % Total 12,6 19,4 11,6 13,0 8,4 3,1 18,4 7,5 20,0 5,2 0,7 0,0 1,3 0,0 0,5 0,5 0,0 0,2 0,6 1,3 1,0 

Seguramente, que para este problema também contribui a falta de motivação e 

empenho, a falta de hábitos de trabalho e métodos de estudo, a falta de pré 

requisitos e o alheamento da família em relação à educação dos seus educandos. E 

esta é outra parte das questões prioritárias que requer também resposta adequada e eficaz. 

Para além disso, nas circunstâncias atuais, o meio sociocultural e económico, as 

dificuldades e problemas próprios de uma região deprimida como o Vale do Ave 

reflete-se nos alunos que se sentem, a maior parte das vezes, desorientados e sem 

estímulos para se empenharem mais profundamente na sua formação e na construção 

de um projeto de vida que lhes dê horizontes de satisfação pessoal e sucesso 

profissional. A indiferença que a escola produz em alguns alunos é uma circunstância a 

contemplar no combate ao insucesso e abandono escolar.  

Em todo caso, refira-se que o abandono escolar puro neste agrupamento de escolas é 

residual, com como é residual o abandono precoce da escola, em ambos os casos, 

contudo, com maior preponderância no 3.º ciclo. Com efeito, uns quantos alunos, todos os 

anos, esperam apenas completar os 15 anos de idade para poder sair da escola e “fazer-se à 

vida”, sem qualquer certificação escolar. Estamos a falar, em média, de 0,3 % alunos, se 

considerarmos os 5 últimos anos letivos (11 alunos em 2004/2005, 12 alunos em 

2005/2006, 6 alunos em 2006/2007, 5 alunos em 2007/2008, 2 alunos em 2008/2009, 2 

alunos em 2009/2010 e 4 alunos em 2010/2011, 4 alunos em 2011/2012 e 2 alunos em 

2012/2013). 
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Outra parte, também residual, cerca de 6,5%, certifica a escolaridade obrigatória e não 

prossegue estudos. Os restantes 93,5 % que concluem o 9.º ano de escolaridade 

prosseguem estudos ao nível do ensino secundário ou em cursos profissionais. Refira-se que, 

sendo a taxa de desemprego do concelho alta, em rota com a média nacional, e não 

existindo um conjunto significativo de oferta de emprego, mesmo nos setores mais 

tradicionais desta região como o têxtil e a construção civil, faz com que grande parte dos 

alunos com dificuldades de aprendizagem e com historial de retenções repetidas, à falta de 

alternativas, acabem por permanecer na escola, sem rumo nem horizontes, o que, por 

tendência, faz aumentar o número de incidências disciplinares. 

Por outro lado, a existência de algumas famílias desestruturadas reflete-se na falta de 

acompanhamento, orientação e educação das crianças, num meio socioeconómico e cultural, 

já por si, desfavorecido. Este fator contribui para a ocorrência de alguma indisciplina na 

escola, condicionando o aproveitamento do próprio aluno e, muitas vezes, da turma onde 

está inserido. 

Finalmente, a frequência do agrupamento por um elevado número de alunos, que 

apresentam necessidades educativas especiais resultantes de limitações significativas ao 

nível da atividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de 

alterações funcionais e estruturais de caráter permanente, resultando em dificuldades 

continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 

relacionamento interpessoal e da participação social (Decreto-Lei n.º 3/2008), que implicam 

a mobilização de serviços especializados para promover o seu potencial de funcionamento 

biopsicossocial, exigindo a adaptação de estratégias, recursos, conteúdos, processos, 

procedimentos e instrumentos, bem como tecnologias de apoio são, também, uma realidade 

que o agrupamento não pode negligenciar, que o marca de forma decisiva e que o obriga a 

organizar-se para encontrar as respostas adequadas às exigências que a frequências destes 

alunos coloca, nomeadamente no que respeita à inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativos, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma 

adequada preparação para a vida profissional. 

 

Em síntese, e tendo em conta estes indicadores, podemos elencar os problemas que 

urge resolver em quatro dimensões Fundamentais: 
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1.º Curricular, disciplinar e não disciplinar: 

- Insucesso escolar e, sobretudo, educativo, acrescido de reduzida qualidade do sucesso 

educativo;  

- Insuficiente dinâmica de aprendizagem e aquisição do saber; 

- Desarticulação dos saberes e conhecimentos adquiridos;  

- Desvalorização da língua portuguesa e insuficiente domínio da mesma; 

- Dificuldades de comunicação oral e escrita; 

- Desvalorização de dinâmicas curriculares contínuas centradas na Língua Portuguesa e na 

Matemática e em todas as áreas disciplinares. 

- Insuficiente promoção de ensino experimental; 

- Insuficiente articulação horizontal e vertical das áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares, e níveis de ensino. 

- Dificuldades de raciocínio e alguma “ preguiça mental” por falta de atividades que 

promovam a capacidade de pensar. 

2.º Dimensão Psicossocial: 

- Desvalorização da escola e da escolarização; 

- Absentismo e abandono escolar antecipado, prematuro e precoce; 

- Baixa qualificação escolar; 

- Pouca implicação dos alunos no seu processo de aprendizagem; 

-Pouca motivação e interesse dos alunos pelo seu processo de formação e educação; 

- Desenvolvimento de comportamentos inadequados; 

- Atitudes de pouca cidadania e civismo; 

- Enclausuramento em estreitas fronteiras culturais; 

3.º Dimensão Ecológica: 

- Subvalorização sociocultural da Escola; 

-reduzido envolvimento em projetos de desenvolvimento de atitudes de sustentabilidade 

humana e ambiental; 

- Desarticulação existente entre a Escola e o Mundo do Trabalho, principalmente em relação 

a alunos que não prosseguem estudos; 

4.º Dimensão Organizacional: 

- Défice de comunicação entre a escola do 2.º e 3.º ciclo e as Escolas do 1. º Ciclo no domínio 

da passagem de testemunhos relativos aos alunos. 

- Insuficiente cooperação entre o corpo docente, discente e não docente; 
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- Pouca participação efetiva dos alunos na vida escolar; 

- Pouco envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação no acompanhamento da vida 

escolar; 

- Insuficiente intervenção pedagógica dos departamentos curriculares no âmbito da gestão 

articulada do currículo e na promoção de formas de trabalho cooperativo; 

- Operacionalização limitada dos dados relativos ao insucesso escolar com vista a adoção de 

metodologias de diferenciação pedagógica. 

- Pouca articulação e cooperação entre os diferentes estabelecimentos de ensino, quer locais, 

quer de outras regiões ou de outros graus de ensino; 

- Espaços escolares e equipamentos educativos a necessitarem remodelação ou substituição 

- Existência de uma cultura e de um clima organizacional pouco favorável à promoção do 

sentido de identidade e de pertença ao agrupamento; 

- Cultura de responsabilidade incipiente visível na falta de empenho por parte de alguns 

agentes educativos;  

- Défice de competências sociais e emocionais com tradução em alguns comportamentos 

incorretos, na dificuldade de tomar decisões, de resolver problemas; 

- Défice de pessoal auxiliar para responder às exigências e necessidades de 

acompanhamento e vigilância dos alunos; 

- Défice de instalações para fazer face a todas as necessidades educativas do Agrupamento. 

Tendo em conta as necessidades e problemas diagnosticados pela comunidade 

educativa, decidiu-se que o Projeto Educativo do Agrupamento tenha por base o tema: 

“Fazer pensando, pensar fazendo.  

Rumo a uma escola de excelência e de sucesso educativo” 

Neste sentido definiram-se as seguintes linhas gerais de atuação, que servirão de 

base ao nosso plano de ação para o próximo triénio: 2010-2013: 

1.º Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos; 

2.º Combater o abandono escolar, valorizando a conclusão da escolaridade básica; 

3.º Promover atitudes e comportamentos adequadas as aprendizagens, desenvolver nos 

alunos competências de cidadania; 

4.º Articular os vários níveis de ensino; 

5.º Elevar o nível cultural dos alunos e a sua qualificação. 
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C) - A ESCOLA/AGRUPAMENTO QUE QUEREMOS: 

A FUNÇÃO EDUCATIVA QUE O AGRUPAMENTO SE PROPÕE 

CUMPRIR. 

Na prossecução das linhas gerais de atuação, e por referência aos imperativos 

constitucionais e às grandes linhas orientadoras do sistema educativo, entendemos que este 

agrupamento se deve assumir como uma “mais-valia” para a região em que se insere. Terá 

de contribuir para apontar novos caminhos, alargar os horizontes e ser uma referência de 

futuro para a população. Só desta forma poderá dar conteúdo às expectativas que a sua 

criação provocou nas populações. É, de resto, esta a “ideia de escola e de Agrupamento”, 

cujos contornos se devem veicular ao longo do seu projeto educativo.  

A escola, o agrupamento deverá ser um centro aglutinador de sinergias de toda a 

região, e no cumprimento da sua função educativa deverá proporcionar as mais diversas 

atividades educativas, sociais, culturais, desportivas e lúdicas ao mesmo tempo que não 

poderá deixar de veicular os programas e orientações gerais da política educativa nacional. 

 Pretende-se assim construir uma escola viva e dinâmica, que sendo um “centro de 

formação”, seja também um referencial como “Fonte de Saber”. Para isso será necessário 

não só apoiar a iniciativa, a investigação e a criatividade, como também incrementar 

o sentido de trabalho e esforço dos cidadãos numa perspetiva de inovação. Esta 

conceção de escola tem subjacente a ideia de que uma escola deve estabelecer a simbiose 

entre a memória do passado, as vivências do presente e a construção de um futuro melhor. 

 Ler é saber. Esta máxima, sem pretender descartar a sociedade mediatizada de 

informação e comunicação em que vivemos e a que, aliás, cada vez mais devemos aderir e 

promover, adverte, no entanto, para o “perigo” de se descurar a leitura como fonte de 

saber. Não podemos confundir o que é instrumental, ainda que cada vez mais transversal, 

com o que é essencial. Por isso, é cada vez mais importante que saibamos complementar as 

novas tecnologias com os processos cognitivos tradicionais, pondo-as ao seu serviço. Ler 

para saber, e sobretudo saber o que ler é a via não só para a formação integral do aluno 

como indivíduo e cidadão, como também para o bom manuseamento e a vulgarização das 

novas tecnologias.  

A distinção entre o essencial e o acessório, o útil e o supérfluo, é importante em todos 

os domínios, mesmo para o uso das novas tecnologias da informação. Basta pensar na 

utilização da “Internet” para perceber como essa capacidade de destrinça fará a diferença, 

assumindo-se como mais-valia, não só pessoal como também para a comunidade, de forma 

a evitar que esta não mergulhe no supérfluo, não caia no “vazio de ideias” abdicando de 

iniciativas de criatividade. 
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A correção das assimetrias far-se-á através da consciencialização, do conhecimento, 

do saber e da investigação científica. Por isso a função deste Agrupamento é apontar rumos 

e veicular valores. A harmonização destas valências possibilitará uma maior eficiência e 

eficácia no cumprimento da sua função educativa. Isto implica uma atitude de “ação – 

reflexão – ação” numa continuada interligação entre teoria e prática, entre estudo e 

trabalho, entre investigação e realização, entre atividades de leitura e escrita mais formal e 

atividades mais lúdicas e informais. 

 As novas tecnologias de informação e comunicação não deverão ser um fim em si 

mesmo, mas antes como um instrumento ao serviço do homem e dos seus conhecimentos e 

pesquisas.  

Há que evitar necessidades artificiais e momentâneas de informação e outras formas 

de criação de dependências. Sempre que a informação tem um tempo rápido e instantâneo, 

há que complementá-la com a leitura, investigação e estudo; o que tendo um tempo mais 

lento e disciplinado bem como um caminho mais árduo, permitirá porém consolidar e 

solidificar mais profundamente os conhecimentos e a própria informação bem como dados 

estatísticos. Dessa forma proporciona-se a cada aluno um “capital próprio de formação” para 

que não fique dependente de quem produz informação e sistemas de informação ou cria 

artificialmente necessidades. 

 Este Agrupamento deverá assim criar uma “retaguarda de memória coletiva” 

aprofundando os laços entre os indivíduos, as pessoas e reforçando a sua identidade coletiva. 

Assim com uma referência em que as pessoas se possam rever, mais facilmente se e 

aumenta a autonomia, pois uma sociedade sem História seria uma sociedade sem Futuro. 

 Assim, este agrupamento de escolas não deixará de ter em consideração o património 

histórico-cultural da região onde se insere. E para a prossecução das suas metas e objetivos 

sabe como é importante o rigor, o trabalho, o esforço e persistência. Por isso estes serão 

valores a incutir pelo agrupamento, dada a sua importância na garantia e preservação 

doutros valores mais altos como a solidariedade e a liberdade.  

 Assim sendo, o agrupamento tem pois que apostar com rigor no conhecimento e na 

investigação, promovendo o saber não só como verdadeira fonte de recursos, mas também 

como património das potencialidades de cada um e de todos.  

 São estas as ideias que estão subjacentes à conceção e elaboração do Projeto 

Educativo do Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Ronfe, nas quais se podem 

vislumbrar desde logo vários princípios, valores e objetivos que a escola, o agrupamento 

tenciona adotar. 

 Nestes termos, e conforme atrás explicitado, a escola no cumprimento da sua função 

educativa, adotará os seguintes Princípios, Valores, Metas e Estratégias: 
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I – PRINCÍPIOS: 

 

1 – Princípio da igualdade de oportunidades para todos, respeitando-se porém o 

esforço, mérito e interesses que se possam evidenciar; 

2 – Princípio da democraticidade e participação de todos os interessados com 

competências de intervenção no processo educativo, num espírito aberto à livre troca de 

opiniões e respeitador dos outros e das suas ideias em sã convivência; 

3 – Primado dos critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de 

natureza administrativa; 

4 – Princípio da autonomia na tomada de decisões por parte dos vários órgãos da 

escola em domínios da sua competência, seja ela de âmbito pedagógico, administrativo ou 

de estratégia organizacional; 

5 – Representatividade dos vários órgãos da escola garantida ciclicamente por 

eleições; 

6 – Responsabilização de todos os intervenientes no processo educativo, bem como 

do Estado central; 

7 – Estabilidade, eficiência e transparência dos atos de administração e gestão; 

8 – Justiça comutativa e equidade nas soluções e estratégias a adotar, com 

reconhecimento do direito à diferença a todos os membros da comunidade educativa; 

9 – Liberdade e pluralismo na adoção de estratégias de implementação do 

processo educativo para que a função educativa não se subordine a quaisquer diretrizes ou 

correntes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas; 

10 – Princípio da defesa da identidade nacional e da Língua portuguesa, bem 

como da sua afirmação no mundo. 

I I – VALORES: 

 1 – Exaltação da Vida como valor máximo, absoluto e inalienável; 

 2 – Liberdade de expressão, independência e isenção; 

 3 – Civismo, disciplina e respeito mútuo; 

 4 – Solidariedade, tolerância e exaltação do Bem por oposição ao mal ou incorreto; 

 5 – Verdade, sinceridade e lealdade; 

 6 – Amizade, fraternidade, dignidade e honradez; 

 7 – Criatividade, inteligência e espírito de consciência crítica; 
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 8 – Rigor, trabalho, estudo, esforço e persistência; 

 9 – Responsabilidade e respeito pelos “direitos humanos” e “direitos da criança”;  

 10 – Humanismo, entendido como um conjunto de valores espirituais, morais, 

estéticos, artísticos, histórico-culturais e ambientais, nestes se incluindo os atinentes à 

realidade geográfica e cultural local. 

I I I – METAS OU OBJETIVOS: 

Como é evidente, ao nível da gestão pedagógico e do programa de cada 

disciplina ou área disciplinar, a escola, o agrupamento tem objetivos gerais e específicos 

decorrentes não só das orientações da política educativa do país, como também adaptará 

objetivos à sua realidade, e cada disciplina, área disciplinar ou não disciplinar definirá 

objetivos e competências específicas e mínimas adequados aos alunos e turmas concretas, o 

que constará nos órgãos pedagógicos e estruturas intermédias de orientação educativa com 

competências próprias e será plasmado no seu próprio projeto curricular. 

Aqui, trata-se tão só de, tendo em conta os problemas identificados e as prioridades 

reconhecidas, elaborar metas mais gerais como as grandes linhas globais integradoras a 

atingir. Nestes termos, a meta máxima e global será a qualidade da educação e a 

formação pessoal com “ uma mente sã em corpo saudável, investigação e saber numa 

cidadania responsável “. Ora, isso desdobra-se em dois níveis de metas ou objetivos ainda 

que articuláveis.  

Um primeiro nível que podemos considerar de âmbito global e que se prende com a 

natureza própria da função educativa independentemente dos problemas e prioridades que a 

condicionam, a saber: 

1 Promover a formação global da personalidade do aluno numa perspetiva de plena e 

livre cidadania em que a mente e o corpo se desenvolvam harmoniosamente; 

2 Desenvolver a sabedoria, conhecimento e capacidade de inovação, promovendo o 

desenvolvimento intelectual; 

3 Garantir a realização do educando, quer numa perspetiva de preparação para a vida 

ativa e valorização da dimensão humana do trabalho, quer numa perspetiva de 

prosseguimento de estudos; 

4 Desenvolver capacidades, conhecimentos, competências, atitudes e destrezas; 

5 Promover o conforto, o bem-estar e a autoestima; 

6 Assegurar a autonomia e um certo equilíbrio entre o saber e o “saber – fazer”, entre 

a teoria e a prática; 
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7 Cultivar o gosto pela leitura, pela escrita e pelas múltiplas de expressão artística e 

cultural; 

8 Proporcionar um sadio desenvolvimento físico, psíquico e motor que favoreça a 

maturidade cívica e socio afetiva; 

9 Habilitar os alunos a assimilar e interpretar crítica e criativamente a informação, de 

modo a possibilitar a aquisição de métodos e instrumentos de trabalho e de conhecimento 

que permitam discernir entre o essencial e o acessório, e que por outro lado possibilitem o 

prosseguimento da sua formação; 

10 Sensibilizar para os direitos do Homem e para os direitos da Criança, divulgando 

tanto quanto possível a “ Declaração universal dos direitos do homem” e a “Declaração 

universal dos direitos da criança”; 

11 Promover a curiosidade científica e facultar tanto quanto possível o acesso à 

experimentação e investigação; 

12 Criar hábitos de estudo metódico e atitudes positivas de cooperação e de trabalho; 

13 Responder s necessidades educativas especiais ao nível da atividade e da 

participação num ou nos vários domínios da vida  

 14 Proporcionar aos alunos com necessidades educativas especiais condições 

adequadas ao seu ritmo de desenvolvimento, promovendo respostas específicas e 

diferenciadas, e o seu desenvolvimento integral elemento da sociedade 

15 Promover a integração plena do aluno de acordo com as suas capacidades e 

necessidades; 

16 Desenvolver Estratégias que conduzam os alunos  à definição de Objetivos de 

vida; 

17 Promover a participação ativa de todos os alunos nos processos de tomada de 

decisão; 

18 Desenvolver estratégias que conduzam os alunos a ambicionar níveis mais 

elevados de qualificação; 

19 Estimular nos alunos a consciência de que a concluso da escolaridade obrigatória 

constitui a formação básica mínima para transição para a vida ativa e adulta; 

20 Valorizar o mérito, os resultados escolares e a aquisição de saberes e 

competências ao nível da Língua Materna e da Matemática; 

21 Desenvolver estratégias que conduzam os alunos a ambicionar níveis mais 

elevados de qualificação; 

22 Estimular os alunos a prosseguir projetos profissionais centrados na sólida 

aquisição de conhecimentos; 
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23 Fomentar um espírito universalista de consciencialização da realidade internacional 

num quadro de bom relacionamento entre todos os povos do mundo; 

24 Desenvolver o domínio da língua materna quer ao nível da oralidade quer da 

escrita, nas vertentes “ouvir / falar “ e “ler / escrever “, numa perspetiva de disciplinar os 

momentos de “ saber ouvir “ e de “ saber intervir “; 

25 Promover a defesa do meio ambiente sobretudo através de ações ligadas à 

realidade geográfica e social da região envolvente à escola; 

26 Consciencializar para os “ direitos do consumidor “ com vista a uma postura e 

atitudes esclarecidas, de modo a não se deixar ludibriar pelos apelos da sociedade de 

consumo e concorrência desmedida; 

27 “ Lutar “ pela qualidade de ensino, pugnando sempre por mais e melhores recursos 

e condições; 

28 Procurar ou criar condições para a promoção do êxito escolar, para que o sistema 

educativo possa dar o seu contributo para o progresso social; 

29 Estabelecer relações de cooperação com outras escolas da região, que se podem 

traduzir em atividades recíprocas e outros intercâmbios; 

30 Estabelecer relações de cooperação com outras entidades ou instituições 

económicas e sociais do meio envolvente à escola; 

31 Promover uma imagem positiva do agrupamento de forma que esta se afirme no 

contexto de toda a região como uma referência cultural, científica e pedagógica de 

organização moderna e eficiente. 

A um segundo nível, este mais concreto e específico, mas em estreita articulação 

com o primeiro já que um pressupõe sempre o outro, e que decorre da complexidade dos 

problemas atrás identificados e das prioridades então enunciadas, enunciamos as 

seguintes prioridades: 

1.º Combater o insucesso escolar e educativo no ensino básico, promovendo as 

aprendizagens e melhorando as taxas de transição. 

1.1 Melhor o sucesso educativo para taxas próximas dos 2,5 % no 1.º Ciclo, 5,0% 

no 2.º Ciclo e 10,0 % no 3.º Ciclo. 

1.2 Indicadores de medida (para aferir do cumprimento do objetivo em cada ano 

letivo e no final do ciclo de vigência do projeto educativo): 

1.2.1 É objetivo do indicador avaliar o grau de sucesso nos diversos ciclos de ensino e 

anos de escolaridade que os integram relativamente a cada ano letivo; 
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1.2.2 São calculados valores para este indicador para todos os ciclos de ensino e anos 

de escolaridade que os integram; 

1.2.3 Relação entre o número de alunos que não transita para o ano de escolaridade 

subsequente, e no contexto do respetivo ciclo, relativamente ao total de alunos matriculados 

e avaliados, num determinado ano de escolaridade e ciclo de ensino, expressa em 

percentagem. O universo é constituído pelos alunos avaliados em cada ano letivo e que 

frequentam o Agrupamento; 

1.2.4 Valores de referência do Indicador: resultados alcançados pelos alunos no ano 

letivo 2009/2010; 

1.2.5 Em cada ano letivo, far-se-á a comparação dos resultados internamente 

alcançados com os do ano letivo imediatamente anterior, e sempre que nos for facultado 

com os resultados alcançados no Concelho e nacionais. 

 

2.º Diminuir o insucesso escolar nas disciplinas com menor taxa de 

aproveitamento/Transição. 

2.1 Melhorar a taxa de insucesso da disciplina de Matemática para valores 

próximos dos 2,5 % no 1.º Ciclo, 10,0% no 2.º Ciclo e 20,0 % no 3.º Ciclo; 

2.2 Melhorar a taxa de insucesso da disciplina de Língua Portuguesa para 

valores próximos dos 2,0 % no 1.º Ciclo, 5,0% no 2.º Ciclo e 5,0 % no 3.º Ciclo; 

2.3 Melhorar a taxa de insucesso da disciplina de Inglês, história e Geografia de 

Portugal e Ciências da Natureza para valores próximos dos 5,0 % no 2.º ciclo; 

2.4 Melhorar a taxa de insucesso da disciplina de Inglês, Francês, Ciências 

Físico Químicas e História para valores próximos dos 5,0 % no 3.º Ciclo; 

2.5 Melhorar a taxa de insucesso nas disciplinas do ensino básico com mais de 2,0 

%, 5,0 % e 10,0 % de insucesso no 1.º 2.º e 3.º Ciclos respetivamente, nas percentagens 

que excedam aquelas metas. 

25.1 Indicadores de medida (para aferir do cumprimento do objetivo em cada 

ano letivo e no final do ciclo de vigência do projeto educativo): 

25.2 É objetivo do indicador avaliar o grau de sucesso nas diversas disciplinas, 

ciclos de ensino e anos de escolaridade que os integram, relativamente a cada ano letivo; 

25.3 São calculados valores para este indicador para todas as disciplinas, ciclos de 

ensino e anos de escolaridade que os integram; 
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25.4 Relação entre o número de alunos avaliados negativamente numa dada 

disciplina e ano de escolaridade, relativamente ao total de alunos matriculados e avaliados 

na mesma disciplina e ano de escolaridade, expressa em percentagem. O universo é 

constituído pelos alunos avaliados em cada disciplina e que frequentam o Agrupamento; 

25.5 Valores de referência do Indicador: resultados alcançados pelos alunos no ano 

letivo 2012/2013 em cada disciplina/ano de escolaridade; 

25.6 Em cada ano letivo, far-se-á a comparação dos resultados internamente 

alcançados com os do ano letivo imediatamente anterior, e sempre que nos for facultado 

com os resultados alcançados no Concelho e nacionais por disciplina/ano de escolaridade. 

3. Melhorar os resultados nos alunos na Avaliação Externa (Exames Nacionais e 

Provas de Aferição). 

3.1 Melhorar os resultados dos alunos nas Provas de Aferição, para valores próximos dos 

97,1 % a Língua Portuguesa e 92,7 % a Matemática; 

3.2 Melhorar os resultados dos alunos nos Exames Nacionais do 9.º ano, em cerca de 5,1 

% a Língua Portuguesa e 2,9 % a Matemática. 

3.1.1 Indicadores de medida (para aferir do cumprimento do objetivo em cada 

ano letivo e no final do ciclo de vigência do projeto educativo): 

3.1.2 É objetivo do indicador avaliar a progressão entre os resultados das provas de 

aferição e dos exames nacionais entre anos consecutivos, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática; 

3.1.3 São calculados valores para este indicador ao 4.º, 6.º, 9.º a nível do 

agrupamento, concelho e nacional; 

3.1.4 A diferença entre as percentagens de alunos com classificações positivas (A, B 

e C) nas provas de aferição e exames nacionais do ensino básico, num ano letivo e as 

percentagens do ano letivo consecutivo; 

3.1.5 Valores de referência do Indicador: resultados alcançados pelos alunos no ano 

letivo 2009/2010 nas provas de aferição e nos exames nacionais; 

3.1.6 Em cada ano letivo, far-se-á a comparação dos resultados internamente 

alcançados com os do ano letivo imediatamente anterior, e sempre que nos for facultado 

com os resultados alcançados no Concelho e nacionais por disciplina/ano de escolaridade. 

4.º Combater o abandono escolar, valorizando a conclusão da escolaridade 

básica e promovendo a diversificação da oferta formativa; 
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4.1 Fixar em 1,0 % a taxa de abandono escolar no ensino básico, atendendo à faixa 

etária dos alunos e na seguinte proporção, 0,2 % de desistência aos 14 anos, 0,5% aos 15 

anos e 0,3% de desistência aos 16 anos; 

4.2 Criar e Desenvolver turmas de percurso Curricular alternativo para alunos com 

insucesso repetido, problemas de integração, risco de marginalização, exclusão social e 

abandono escolar ou com registo de dificuldades condicionantes da aprendizagem, 

nomeadamente forte desmotivação, elevado índice de abstenção, baixa autoestima e falta de 

expectativas relativamente à aprendizagem e ao futuro, bem como o desencontro entre a 

cultura escolar e a sua própria origem; 

4.3 Criar e desenvolver Cursos de Educação e Formação de Jovens para alunos com 

idade igual ou superior a 15 anos e com habilitações escolares inferiores ao 9.º ano de 

escolaridade, e que não se revêm no percurso escolar regular, e lhes garanta o 

prosseguimento de estudos através de um plano de estudos mais flexível e de acordo com os 

interesses dos alunos e as necessidades de trabalho; 

4.4 Desenvolver currículos específicos individuais, com vista à de criação de condições 

para a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos 

com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios 

de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, 

resultando em dificuldades; 

4.5 Implementar tutorias com o propósito de facilitar a integração dos alunos na Escola, 

promover o sucesso escolar e educativo, orientar no cumprimento do plano de estudo, na 

definição do percurso escolar e em todas as ações que complementem o seu 

desenvolvimento pessoal e cívico; 

4. 6 Implementar planos de Desenvolvimento como conjunto de atividades concebidas 

no âmbito curricular e de enriquecimento curricular que possibilitem aos alunos uma 

intervenção educativa bem-sucedida, quer na criação de condições para a expressão e 

desenvolvimento de capacidades excecionais quer na resolução de eventuais situações 

problema; 

4.7 Implementar planos de Acompanhamento como conjunto de atividades concebidas 

no âmbito curricular e de enriquecimento curricular que incidam, predominantemente, nas 

disciplinas ou áreas disciplinares em que o aluno não adquiriu as competências essenciais, 

com vista à prevenção de situações de retenção repetida; 

4.8 Implementar planos de Recuperação como conjunto de atividades concebidas no 

âmbito curricular e de enriquecimento curricular, desenvolvidas na escola ou sob a sua 

orientação, que contribuam para que os alunos adquiram as aprendizagens e as 

competências consagradas nos currículos em vigor do ensino básico; 
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4.11 Implementar mecanismos de orientação vocacional e apoio psicológico. 

4.12 Indicadores de medida (para aferir do cumprimento do objetivo em cada ano 

letivo e no final do ciclo de vigência do projeto educativo): 

4.13 É objetivo do indicador, no contexto da escolaridade obrigatória de 12 anos, avaliar o grau de 

cumprimento do objetivo de assegurar 9 anos de escolaridade corresponde à educação Básica; 

4.14 São calculados valores para este indicador para os alunos com idades de 14, 15 e 16 anos, 

bem como os resultados escolares e as taxas de eficácia dos planos e medidas de complemento educativo 

implementas; 

4.15 Taxa de desistência aos 14, 15 e 16 anos - percentagem dos alunos matriculados 

no agrupamento aos 14, 15 e 16 anos em 2012/2013 e que não renovaram a matrícula, nem 

foram transferidos para outros estabelecimentos de ensino ou não se inscreveram em 

nenhum sistema de educação/formação ou qualquer outro percurso escolar alternativo em 

2012/2013; 

4.16 Taxa de desistência aos 14, 15 e 16 anos a nível nacional e do concelho - percentagem dos alunos 

matriculados no sistema público de educação aos 15 anos em 2009/2010 e que não se matricularam no mesmo 

sistema em 2010/2011; 

4.17 Valores de referência do Indicador: taxas de desistência registadas param os 14, 

15 e 16 anos, resultados escolares e taxas de eficácia dos planos e medidas de complemento 

educativo implementas no ano letivo 2012/2013; 

4.18 Em cada ano letivo, far-se-á a comparação das taxas de desistência internamente 

verificadas com as do ano letivo imediatamente anterior, e sempre que nos for facultado com 

as verificadas no Concelho e nacionais; 

4.19 Cumprimento da meta da criação de pelo menos uma turma CEF/PCA por ano 

letivo; 

4.20 Taxas de Sucesso educativo dos alunos integrados em Percursos Alternativos 

(CEF e PCA); 

4.21 Resultados escolares e taxa de desistência dos alunos dos alunos que beneficiam 

de medidas e complementos educativos de recuperação de aprendizagens e integração 

escolar; 

4.22 Taxas de eficácia dos planos de desenvolvimento, Recuperação e 

Acompanhamento implementados; 

4.23 Quantidade dos alunos inscritos nos projetos em desenvolvimento educativo; 

4.24 Quantidade de alunos que acedem à Biblioteca/Centro de Recursos Educativos; 

4.25 Número de alunos envolvidos nos serviços de psicologia e orientação. 

5.º Promover e melhorar as atitudes e comportamentos adequados as 

aprendizagens, desenvolvendo nos alunos competências de cidadania. 

5.1 Reduzir os atos de indisciplina em 2,0%; 
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5.2 Diminuir o número de agressões entre alunos e incidentes por quebra de 

segurança; 

5.3 Reduzir o número de participações sobre atitudes e comportamentos 

inadequados por parte dos alunos; 

5.4 Melhorar o clima de convivência e confiança entre todos os elementos da 

comunidade escolar; 

5.1 Criar códigos de conduta, contribuindo para a construção e o desenvolvimento da 

consciência cívica dos alunos; 

5.2 Proporcionar aos alunos momentos de reflexão/debate sobre a vida da escola e 

os princípios democráticos que regem o seu funcionamento; 

5.3 Aumentar o número de atividades/ações tendentes ao exercício da cidadania; 

5.3.1 Indicadores de medida (para aferir do cumprimento do objetivo em cada 

ano letivo e no final do ciclo de vigência do projeto educativo): 

5.3.2 É objetivo do indicador, avaliar o grau de cumprimento do objetivo de diminuir 

os comportamentos inadequados dos alunos dentro e fora da sala de aula e de promover 

uma cultura de cidadania e civismo;  

5.3.3 São calculados valores para este indicador para as situações de indisciplina, em 

sala de aula ou fora dela, que se traduzam em mera advertência oral ou procedimento 

disciplinar, e o número de ações de promoção de cidadania; 

5.3.4 Quantidade de participações disciplinares por comportamento inadequado em 

sala de aula apresentadas; 

5.3.5 Quantidade de participações disciplinares por comportamento inadequado fora 

da sala de aula apresentadas; 

5.3.6 Quantidade de procedimentos disciplinares instaurados aos alunos; 

5.3.7 Quantidade de procedimentos disciplinares instaurados e concluídos com 

aplicação de medidas disciplinares; 

5.3.8 Número de participações de agressões e de quebra de segurança; 

5.3.9 Quantidade de ações de promoção de cidadania promovidas e desenvolvidas; 

5.3.10 Registos e avaliação das atividades/ações de cidadania; 

5.3.11 Valores de referência do Indicador: percentagem de participações e 

procedimentos disciplinares, bem como registo de outras ocorrências com relevância na 

formação cívica dos alunos verificados no ano letivo 2009/2010; 

5.3.12 Em cada ano letivo, far-se-á a comparação da quantidade de participações e 

procedimentos disciplinares bem como dos registos de outras ocorrências com relevância na 

formação cívica dos alunos verificadas internamente verificadas com as do ano letivo 

imediatamente anterior, e sempre que nos for facultado com as verificadas no Concelho e 

nacionais. 
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6.º Elevar o nível cultural dos alunos e a sua qualificação. 

6.1 Aumentar a participação ativa dos alunos nos diferentes eventos culturais; 

6.2 Aumentar a participação de alunos em projetos em desenvolvimento no 

agrupamento; 

6.3 Garantir a continuação da oferta educativa de C.E.F., ou Cursos Vocacionais, 

atendendo às necessidades do meio envolvente e às aptidões individuais dos alunos; 

6.4 Garantir a continuação da oferta educativa de P.C.A; 

6.4.1 Indicadores de medida (para aferir do cumprimento do objetivo em cada ano 

letivo e no final do ciclo de vigência do projeto educativo): 

6.4.2 É objetivo do indicador, avaliar o grau de cumprimento do objetivo de elevar o 

nível cultural e a qualificação dos alunos;  

6.4.3 São calculados valores para este indicador relativos à conclusão da 

escolaridade básica e ao prosseguimento de estudos, e para a participação dos alunos em 

projetos, ações e eventos culturais e científicos promovidos no âmbito do Plano Anual de 

Atividades e dos projetos em desenvolvimento educativo; 

6.4.4 Quantidade de que concluem a escolaridade básica, prosseguem estudos e 

participam em projetos, ações e eventos culturais e científicos; 

6.4.5 Registos/relatórios de avaliação de projetos, ações e eventos culturais 

6.4.6 Registo de número de alunos participantes nas atividades realizadas; 

6.4.7 Relatórios de avaliação dos projetos em desenvolvimento educativo no 

agrupamento (Biblioteca escolar-Centro de Recursos Educativos/Plano Nacional de 

Leitura/Plano de Ação da Matemática/Jornal do Agrupamento “A Cor das Palavras”/Plano 

Tecnológico/Oficina do Ambiente - ECO - ESCOLAS/SE/Atelier de Teatro “O Ator das 

Palavras”/Escola Promotora de Saúde-Saúde Escolar/Glutão Saudável/Desporto 

Escolar/Clube Europeu); 

6.4.8 Taxas de sucesso educativo dos alunos integrados nas turmas dos Cursos de 

Educação e Formação de Jovens (CEF), cursos vocacionais e Percursos Curriculares 

Alternativos (PCA); 

6.4.9 Número de alunos que concluem a escolaridade básica; 

6.4.10 Número de alunos que prosseguem estudos após o 9.º ano de escolaridade ou 

a conclusão de Cursos de Educação e Formação; 

6.4.11 Valores de referência do Indicador: percentagem de alunos que concluem a 

escolaridade básica e prosseguem de estudos, bem como número de alunos que participam 

em projetos, ações e eventos culturais e científicos promovidos no âmbito do Plano Anual de 

Atividades e dos projetos em desenvolvimento educativo verificados no ano letivo 

2009/2010; 
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6.4.12 Em cada ano letivo, far-se-á a comparação da percentagem de alunos que 

concluem a escolaridade básica e prosseguem de estudos, bem como número de alunos que 

participam em projetos, ações e eventos culturais e científicos promovidos no âmbito do 

Plano Anual de Atividades e dos projetos em desenvolvimento educativo verificadas 

internamente com as do ano letivo imediatamente anterior, e sempre que nos for facultado 

com as verificadas no Concelho e nacionais. 

7.º Articular os vários níveis de ensino. 

7.1 Definir um referencial de articulação entre os diversos níveis de ensino até final 

de dezembro de 2010; 

7.2 Elaboração do referencial pelas diferentes estruturas de orientação educativa e de 

supervisão pedagógica; 

7.3 Realizar 75% das iniciativas de articulação definidas ao nível das estruturas de 

orientação educativa e de supervisão pedagógica; 

7.4 Aumentar o estudo dos diferentes programas curriculares da mesma área de 

lecionação; 

7.5 Aumentar o número de práticas articulatórias entre docentes de diferentes níveis 

da mesma área de lecionação; 

7.6 Aumentar a uniformização de procedimentos de correção entre anos e ciclos de 

lecionação; 

7.7 Aumentar a participação/colaboração de diferentes disciplinas na consecução de 

projetos/atividades; 

7.8 Aumentar o número de registos sobre o vértice da articulação: 

78.1 Indicadores de medida (para aferir do cumprimento do objetivo em cada ano 

letivo e no final do ciclo de vigência do projeto educativo): 

78.2 É objetivo do indicador, avaliar o grau de cumprimento do objetivo de articular 

os diferentes níveis de ensino existentes no agrupamento;  

78.3 São calculados valores para este indicador relativo ao número de ações, 

formais e informais, de articulação desencadeadas pelas diferentes estruturas de orientação 

educativa e de supervisão pedagógica; 

78.4 Elaboração do referencial pelas diferentes estruturas de orientação educativa e 

de supervisão pedagógica; 

78.5 Apresentação do referencial pelas diferentes estruturas de orientação 

educativa e de supervisão pedagógica; 

78.6 Aprovação do referencial pelo Conselho Pedagógico; 

78.7 Registo da realização das iniciativas nos prazos definidos; 

78.8 Registo da uniformização dos critérios; 

78.9 Registo da participação/colaboração nas atividades. 
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78.10 Planificação conjunta e troca de recursos entre docentes de níveis diferentes 

das mesmas disciplinas 

78.11 Existência de práticas conjuntas de avaliação entre docentes de níveis 

diferentes, das mesmas disciplinas  

78.12 Articulação entre os projetos curriculares de Turma. 

78.13 Valores de referência do Indicador: percentagem de alunos que concluem a 

escolaridade básica e prosseguem de estudos, bem como número de alunos que participam 

em projetos, ações e eventos culturais e científicos promovidos no âmbito do Plano Anual de 

Atividades e dos projetos em desenvolvimento educativo verificados no ano letivo 

2009/2010; 

78.14 Em cada ano letivo, far-se-á a comparação da percentagem de ações de 

articulação desencadeadas e o cumprimento do referencial de articulação estabelecido 

verificadas internamente com as do ano letivo imediatamente anterior. 

8. Promover a autoavaliação regular e sistemática, procurando estabelecer o 

respetivo feedback, conducente às necessárias reformulações numa perspetiva de 

escola/agrupamento que se autorregula: 

8.1 Monitorizar as práticas da escola tendo em vista a melhoria do sucesso escolar e 

educativo;  

8.2 Colocar em prática os planos de melhoria elaborados. 

8.3.1 Indicadores de medida (para aferir do cumprimento do objetivo em cada 

ano letivo e no final do ciclo de vigência do projeto educativo): 

8.3.2 É objetivo do indicador, avaliar o grau de cumprimento do objetivo de 

autoavaliar o agrupamento e de desenvolver ações com vista à sua autorregulação e 

melhoria;  

78.1 São calculados valores para este indicador relativo ao número de ações, 

formais e informais, desencadeadas pela comissão de acompanhamento e avaliação internas, 

órgãos de administração e gestão e estruturas de orientação educativa e supervisão 

pedagógica para a implementação de processos e procedimentos de autorregulação e 

melhoria; 

78.2 Registo da análise efetuada aos planos de melhoria – relatório da comissão de 

avaliação interna.  

78.3 Identificação, com base neles, de prioridades, objetivos e metas para o ano 

seguinte; 

78.4 Número de ações desencadeadas com vista à implementação do plano de 

melhoria. 
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I V – ESTRATÉGIAS E MEIOS: 

A Estratégia global será, em síntese, imprimir ao processo uma dinâmica de “fazer 

pensando, pensar fazendo”. Para que se possam atingir as metas acima traçadas em 

articulação com os valores e princípios antes definidos, a escola tentará criar, desenvolver e 

utilizar os meios que se revelem mais adequados. Para isso contará com o “saber 

profissional” dos professores, apelando-se para que as suas sinergias e forças de vontade 

possam convergir para maior eficiência e eficácia das estratégias, para as quais será acolhido 

em momentos oportunos, o contributo dos outros intervenientes no processo educativo, 

como os pais e auxiliares de ação educativa.  

Com a desejada liderança dos professores diretores de turma, professores titulares de 

turma, educador responsável de grupo todas as estratégias se desenrolarão num processo de 

avaliação contínua que permitirá reformular as próprias estratégias ou procurar outros meios 

sempre que tal se revele oportuno ou necessário. Porém, há sempre um núcleo duro inicial 

de estratégias e meios de que se lança mão.  Nestes termos, este projeto educativo 

apenas pode aqui adiantar e explicitar um padrão geral de estratégias, enumerando também 

alguns meios a que se poderá recorrer, dado que as situações e os casos concretos é que 

farão gerar outras, ou determinar a reformulação das existentes segundo as necessidades 

circunstanciais. 

Estas prioridades serão prosseguidas através das seguintes linhas de atuação: 

1. Valorização da escola e da escolarização como condição necessária da formação 

e educação dos alunos enquanto indivíduos e cidadãos; 

2. Prevenção da indisciplina e violência; 

3. Promoção do domínio da Língua Portuguesa enquanto Língua Materna e 

Competência Transversal; 

4. O aperfeiçoamento da Língua Materna e a promoção da leitura; 

5. Valorização do trabalho colaborativo entre os diferentes intervenientes; 

6. Caracterização da atividade educativa, através da observação de áreas 

nucleares de funcionamento: realização da pratica pedagógica, ação profissional e 

integração comunitária; 

7. Valorização da construção articulada de interações e formas de trabalhar 

em conjunto; 

8. Reconstrução da diferenciação e da adequação curricular tendo em vista 

os alunos 

9. Gestão mais criativa e autónoma na vertente da construção curricular 
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articulada. 

10. Articulação entre os fundamentos científicos e pedagógicos da tecnologia 

educativa e a problemática real do Agrupamento, da aprendizagem e do 

ensino; 

11. Construção de pontes entre o significado do conteúdo curricular apreendido 

pelo professor e a construção desse significado por parte dos alunos; 

12. Definição clara e rigorosa das aprendizagens essenciais de cada área 

disciplinar, levada a cabo por cada um dos departamentos curriculares; 

13. Planificação das atividades letivas tendo como referência, quer o 

programa nacional, quer as competências essenciais previamente definidas; 

14. Construção do Projeto Curricular de cada Turma para o desenvolvimento 

das competências gerais e transversais; 

15. Articulação adequada dos Projeto Curriculares e do Plano Anual de 

Atividades às metas e objetivos do Projeto Educativo; 

16. Aposta num ensino centrado no aluno, no desenvolvimento de competências 

e autonomia, recorrendo, sempre que possível e desejável, a praticas pedagógicas 

diferenciadas, com vista ao sucesso educativo; 

17. Valorização das áreas curriculares não disciplinares, como instrumento de 

desenvolvimento da autonomia e de capacidades cognitivas, comunicativas, 

afetivas e criativas, bem como de hábitos e métodos de trabalho 

17. Diversificação das funções pedagógicas e uma maior participação na 

organização do conteúdo do ensino e da aprendizagem; 

18. Promoção de práticas pedagógicas que desenvolvam, nos alunos, métodos 

de trabalho, curiosidade intelectual, hábitos de discussão e argumentação, 

espírito de cooperarão e intervenção, criatividade; 

19. Implementação da articulação horizontal e vertical dos currículos, único 

meio de promover a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade; 

20. Consideração das necessidades concretas de formação dos professores 

relativamente as suas praticas curriculares nas diferentes áreas curriculares; 

21. Recuo da função de transmissão do saber em proveito da 

organização da aprendizagem dos alunos, com maior uso das novas fontes 

de aprendizagem na 
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comunidade; 

22. Cooperação com os outros professores no interior dos estabelecimentos 

de ensino e modificação da estrutura de relações entre os professores; 

23. Colaboração mais estreita com a família e os outros membros da 

comunidade e uma maior participação na vida da coletividade; 

24. Participação nos diversos serviços escolares e nas atividades extracurriculares; 

25. Promoção das tecnologias da informação e comunicação como recurso e 

estratégias de motivação e promoção das aprendizagens; 

26. Criação e desenvolvimento das Bibliotecas Escolares e Centros de 

Recursos Educativos como recurso e estratégia de motivação e promoção das 

aprendizagens; 

27. Utilização crescente da tecnologia educativa moderna e aquisição de 

conhecimentos e de competências necessárias a este fim; 

28. Promoção da educação ambiental e a educação para a saúde. 

29. Adesão aos diversos planos nacionais de combate ao insucesso escolar e à 

promoção das aprendizagens com sucesso, nomeadamente Plano de Ação da 

Matemática, o Plano Nacional de Leitura e Plano TIC entre outros; 

30. Alargamento da oferta formativa através da construção de percursos escolares alternativos, 

seja de cursos de educação formação, seja de percursos curriculares alternativos; 

31. Conservação e melhoramento das condições das escolas e do parque escolar. 

 

Assim, face aos objetivos acima descritos, será usado o seguinte conjunto de estratégias:  

- Observância de critérios pedagógicos aprovados em Conselho Pedagógico na 

constituição dos grupos/turmas; 

– Constituição de Equipas pedagógicas sequenciais por ciclo de ensino; 

– Promoção do trabalho colaborativo e articulado; 

– Cumprimento dos programas disciplinares e não disciplinares estabelecidos; 

– Adoção de planos de apoio e complementos educativos adequados às dificuldades 

dos alunos; 

– Observância rigorosa do Regulamento Internos do Agrupamento; 

- Lecionação de aulas normais, intercaladas de quando em vez com “aula livre” ou 

atividade diversa para maior motivação; 
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- Além das atividades letivas propriamente ditas, facultar atividades de complemento 

curricular e de Enriquecimento Curricular; 

- Atividades de reforço de matérias lecionadas; 

- Atividades de memorização, de raciocínio e outras diferenciadas que desenvolvam os 

conhecimentos e a capacidade de compreensão e expressão; 

- Atividades diversificadas que desenvolvam capacidades, competências, atitudes e 

destrezas; 

- Atividades desportivas e lúdicas que contribuam para o reforço duma sã 

convivência; 

- Atividades de leitura e de escrita; 

- Incentivos ao esforço, ao trabalho e à criatividade; 

- Exercícios diversificados; 

- Observação e experimentação científica; 

 - Trabalhos de grupo; 

- Trabalhos de casa; 

- Visitas de estudo; 

- Concursos e comemorações; 

- Exposições; 

- Desporto escolar; 

- Apoio pedagógico acrescido e apoio sócio-educativo; 

 - Estudo metódico e acompanhado; 

 - Apoios e complementos educativos diversos conforme os casos concretos; 

- Serviços de psicologia escolar; 

- Promoção da saúde escolar implicando nisso os serviços médico-sociais ou centro de 

saúde através do estabelecimento de parcerias; 

- Ações de formação, através da elaboração do Plano de Formação do Agrupamento 

tendo em conta as necessidades do mesmo; 

- Colóquios, conferências e debates; 

- Solicitação de maior acompanhamento dos alunos por parte das respetivas famílias; 
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- Diversificação de formas de cooperação e entreajuda não só entre alunos duma 

turma mas também interturmas; 

 - Realização de ações ligadas à defesa da natureza e preservação do meio ambiente, 

sobretudo no âmbito da realidade local; 

- Realização de ações que contribuam para uma maior divulgação e assimilação tanto 

dos direitos do homem em geral, como dos direitos da criança em particular; 

– Realização de ações de divulgação dos direitos do consumidor, visando maior 

consciencialização e defesa dos consumidores como cidadãos livres e esclarecidos;  

- Diversificação de materiais e recursos educativos para além dos manuais escolares, 

tais como:  

– Bibliotecas escolares/Centros de Recursos Educativos; 

– Mediateca e equipamentos audiovisuais, como TV, vídeo, Hi-Fi e outros;  

– Ludoteca e jogos didáticos, quer para atividade letiva quer em sala de convívio; 

– Computadores com “ kit multimédia “ e ligação à INTERNET; 

– Equipamentos laboratoriais e oficinais; 

– Equipamentos de educação física e desportos; 

– Equipamentos de educação musical; 

– Equipamentos de artes e tecnologias; 

– Fotocópias; 

– Projetores multimédia; 

– Quadros Interativos; 

– Retroprojetor; 

– Projetor de “slides”; 

– Outros materiais e recursos que se revelem adequados. 

V - EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS, (PORTARIA N.º 196-

A/2010) 

 

A inclusão da Educação Sexual, nos termos regulamentado, Portaria n.º 196-A/2010, 

de 9 de abril, no projeto educativo do agrupamento, enquadra-se na prossecução das 
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finalidades e preocupações aí consagradas quanto à cidadania e civismo e à formação integral 

dos alunos como indivíduos e cidadão de pleno direito. 

Em todo caso, as matérias respeitantes à educação para a saúde e educação sexual, 

ao serem assumidas como preocupações fundamentais do presente projeto educativo, 

partem do princípio da assunção da escola como entidade competente para integrar 

estratégias de promoção da saúde e da saúde sexual, tanto no desenvolvimento do currículo 

como na organização de atividades de enriquecimento curricular, favorecendo a articulação 

escola-família. 

A Lei n.º 120/99, de 11 de agosto, regulamentada pelo Decreto – Lei n.º 259/2000, 

de 17 de outubro incluiu a educação sexual no currículo do ensino básico integrada na área 

da educação para a saúde, área da qual fazem parte, igualmente, a educação alimentar, a 

atividade física, a prevenção de consumos nocivos e a prevenção da violência em meio 

escolar. 

O presente projeto educativo reconhece a importância destas áreas para a saúde 

física, psicológica e social dos alunos e assume que a promoção e desenvolvimento das 

mesmas no processo educativo e formativo dos mesmos contribuirá não só para o 

esclarecimento quanto aos comportamentos de risco, para assunção de comportamentos 

adequados e para a prática de comportamentos de prevenção, como contribuirá para a 

criação de condições favoráveis ao desenvolvimento das aprendizagens, a promoção de 

sucesso educativo e o abandono escolar precoce. 

De resto, o conceito atual de educação para a saúde tem subjacente a ideia de que a 

informação permite identificar comportamentos de risco, reconhecer os benefícios dos 

comportamentos adequados e suscitar comportamentos de prevenção. 

Ora este é também um papel que cabe á escola em articulação com os organismos e 

entidades promotoras de saúde.  

Foi este o propósito ou objetivo que justificou a nossa adesão aos Programas Escola 

Promotora de Saúde (PES) e Saúde Escolar (SE). Com efeito, a educação para a saúde tem 

como objetivos centrais a informação e a consciencialização de cada aluno acerca da sua 

própria saúde e a aquisição de competências que a habilitem para uma progressiva 

autorresponsabilização. 

Neste contexto, a educação sexual integrar-se na educação para a saúde 

precisamente por obedecer ao mesmo conceito de abordagem com vista à promoção da 

saúde física, psicológica e social. 

De resto, o despacho n.º 25 995/2005, de 16 de dezembro, determinou a 

obrigatoriedade de as escolas incluírem no seu projeto educativo a área da educação para a 

saúde, combinando a transversalidade disciplinar com inclusão temática na área curricular 

não disciplinar. 



Projeto Educativo (2013/2016) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  76/85 

 

Na sequência e reconhecendo que a educação sexual é uma das dimensões da 

educação para a saúde, a Assembleia da República fez aprovar em 2009, através da Lei n.º 

60/2009, de 6 de agosto, um conjunto de princípios e regras, em matéria de educação 

sexual, prevendo, desde logo, a organização funcional da educação sexual nas escolas. 

Neste contexto, aquele diploma legal, consagrou as bases gerais do regime de aplicação da 

educação sexual em meio escolar, conferindo-lhe o estatuto e obrigatoriedade, com uma 

carga horária adaptada e repartida por cada nível de ensino, especificada por cada turma e 

distribuída de forma equilibrada pelos diversos períodos do ano letivo e, por último, 

estabelecendo-se ainda que a educação sexual deva ser desenvolvida pela escola e pela 

família, numa parceria que permita respeitar o pluralismo das conceções existentes na 

sociedade portuguesa. 

A Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril procedeu à regulamentação daquela Lei nas 

matérias e nos termos nela previstos. Neste contexto, a educação sexual neste agrupamento 

de escolas será desenvolvida obedecendo aos seguintes prioridades: 

1.º - As finalidades para a educação sexual são as seguintes: 

a) A valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas no desenvolvimento 

individual, respeitando o pluralismo das conceções existentes na sociedade 

portuguesa; 

b) O desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas 

informadas e seguras no campo da sexualidade; 

c) A melhoria dos relacionamentos afetivo – sexuais dos jovens; 

d) A redução de consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, tais 

como a gravidez não desejada e as infeções sexualmente transmissíveis; 

e) A capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de abuso 

sexuais; 

f) O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais; 

g) A valorização de uma sexualidade responsável e informada; 

h) A promoção da igualdade entre os sexos; 

i) O reconhecimento da importância de participação no processo educativo de 

encarregados de educação, alunos, professores e técnicos de saúde; 

j) A compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos 

reprodutivos; 

l) A eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na 

violência em função do sexo ou orientação sexual.  

2.º A educação sexual será aplicada no âmbito da educação para a saúde no âmbito das 

áreas curriculares não disciplinares, em particular na formação Cívica, e, sempre que 

possível, no âmbito dos projetos a desenvolver na área de projetos; 
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3,º Os conteúdos da educação sexual são desenvolvidos no quadro das áreas curriculares 

não disciplinares e devem respeitar a transversalidade inerente às várias disciplinas, 

integrando se igualmente nas áreas curriculares disciplinares; 

4.º O desenvolvimento da Educação sexual far-se-á em parceria com a família nos termos 

seguintes: 

a) É obrigatório a auscultação dos pais e encarregados de educação em todas as fases de 

organização do processo, nomeadamente através dos professores titulares de 

turma/Diretores de Turma, em reuniões convocadas para o efeito, seja em plenário de pais e 

encarregados de educação da turma, seja individualmente para a prestação de informa, 

esclarecimento, sugestões de planificação, temas e atividades, recomendações, seja para 

tratamento de questões particulares e específicas que impliquem reserva, sigilo ou 

tratamento mais específico. 

b) a verificação da aplicação e desenvolvimento desta área ocorrerá intermediariamente nas 

reuniões de Conselho de Turma calendarizadas ao longo do ano letivo, Conselhos de 

Turma/ano periódicos e Conselhos de Turma/ano de Avaliação. 

c) Constará do projeto curricular da respetiva turma e implicará, à semelhança do que 

acontece com as restantes áreas, a participação dos pais e encarregados de educação seja na 

planificação seja na avaliação do trabalho a desenvolver. 

5.º As orientações curriculares relativas aos conteúdos a desenvolver respeitarão o definido 

na Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril. 

6.º Os objetivos mínimos da área de educação sexual devem contemplar conteúdos previstos 

na referida Portaria para cada nível de ensino e podem ser abordados nas áreas disciplinares 

ou nas áreas curriculares não disciplinares. 

7.º Dever-se-á respeitar a carga horária mínima de prevista na referida Portaria para cada 

nível de ensino, embora esta possa ser alargada em função dos projetos curriculares de 

turma e as decisões exaradas na fase de organização 

8.º A gestão curricular da Educação Sexual, será assegurada pelo professor coordenador da 

educação para a saúde deste agrupamento de escolas, em articulação com os professores do 

1.º ciclo e os diretores de turma. 

9.º A designação do professor coordenador da educação para a saúde far-se-á nos termos do 

artigo 7.º da Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril. 

10.º O trabalho do professor coordenador é apoiado por uma equipa de educação para a 

saúde, com uma dimensão proporcional ao número de turmas existentes, cujos elementos 

são designados pelo diretor da escola.  
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11.º O trabalho a desenvolver será apoiado e articulado, com a unidade de saúde pública das 

Taipas com a qual temos protocolo estabelecido no âmbito da atividade de saúde escolar. 

12.º O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno tem como principal objetivo informar, 

apoiar e esclarecer todas as dúvidas dos nossos alunos referentes à sua saúde. 

13.º O gabinete de informação e apoio ao aluno é assegurados pelo Coordenador da 

educação para a saúde, pela enfermeira da unidade de saúde pública e pela psicóloga do 

agrupamento, se e quando existir; 

14.º O gabinete de informação e apoio articula a sua atividade com as respetivas unidades de 

saúde da comunidade local ou outros organismos do Estado, nomeadamente o Instituto 

Português da Juventude. 

15.º O gabinete de informação e apoio funciona obrigatoriamente pelo menos uma manhã e 

uma tarde por semana, em calendário a fixar anualmente e divulgado aos alunos através de 

afixação pública e no sítio da internet do agrupamento; 

16.º O gabinete de informação e apoio deve garantir um espaço na Internet com informação 

que assegure, prontamente, resposta às questões colocadas pelos alunos; 

17.º O gabinete de informação e apoio, em articulação com as unidades de saúde, assegura 

aos alunos o acesso aos meios contracetivos adequados. 

 

VI – CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

(Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril) 

Nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 17.º do Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 

de abril, e em conformidade com as decisões exaradas em reunião de Conselho Pedagógico 

(atas n.º 11 e 12 de 2012/2013), validadas em reunião de Conselho Geral de 19 de julho de 

2013, a constituição de turmas obedecerá, para além da observância das regras 

estabelecidas na Lei, aos seguintes critérios: 

Pré-escolar: 

- Os grupos de crianças serão constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de 25 

crianças, não podendo ultrapassar esse limite, embora, quando se trate de grupo homogéneo 

de crianças de 3 anos de idade, não pode ser superior a 15 o número de crianças confiadas a 

cada educador.  

- Deve ser respeitada em cada grupo turma a heterogeneidade de crianças por sexo e 

idade.  

- Construir grupos de crianças tendo por base o grupo turma do ano letivo anterior, 

mantendo as crianças que continuam no Jardim de Infância.   
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Critérios de constituição de turma no 1.º ciclo: 

- Prevalência de critérios de natureza pedagógica;  

- As turmas serão constituídas com o número de alunos permitido por lei (Despacho n.º 

5048-B/2013. De 12 de abril), salvo as situações de inevitabilidade. 

- Continuidade de turmas constituídas no ano letivo anterior, no caso do 2.º, 3.º e 4.º 

anos.  

- Heterogeneidade de alunos por sexo e idade.  

- Na formação de turmas de 1.º ano deverão ser tidas em linha de conta as 

informações das Educadoras de Infância.  

- Na formação de turmas do 1.º ano os grupos oriundos dos jardins de Infância, caso 

não possam integrar a mesma turma, serão divididos de acordo com as informações dadas 

pelas Educadoras de Infância e as preferências manifestadas pelos Encarregados de 

Educação.  

- Integração de irmãos na mesma turma e/ou horário, salvo indicações em contrário do 

Encarregado de Educação.   

Critérios de constituição de turmas – 2º ciclo  

- Prevalência de critérios de natureza pedagógica; 

- Continuidade dos grupos/turma constituídos no início de ciclo; 

- Procurar manter, na formação de turmas do 5º ano, as turmas provenientes do 1º 

ciclo;  

- As turmas serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por lei, 

Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril (Salvo as situações de inevitabilidade).  

- Heterogeneidade de alunos por sexo e idade.  

- Para a constituição de turmas no 5.º ano, deve atender-se às indicações pedagógicas 

fornecidas pelo Professor do 1.º Ciclo (parecer do professor Titular de Turma) e/ou Psicólogo 

sobre os alunos do 4.º ano.  

- Na formação de turmas do 5.º ano os grupos oriundos das diferentes turmas dos 

estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo poderão ser divididos de acordo com as informações 

dos Professores Titulares de Turma e preferências manifestadas pelos Encarregados de 

Educação.  

- Respeito pelas indicações dos Conselhos de Turma do final do 3.º Período do ano 

letivo anterior. 

- Considerar as referências pedagógicas oriundas do professor do 1.º ciclo (5.º ano), ou 

indicações do Diretor de Turma/ Conselho de Turma (6.º ano);  

- Parecer de serviços especializados anexo ao processo;  

- Distribuição dos alunos com NEE pelas diversas turmas, acompanhada, sempre que 

possível, dos seguintes documentos:  
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- Parecer dos serviços de Psicologia e Orientação;  

- Parecer do Ensino Especial.  

- Distribuição equitativa dos alunos retidos, considerando as indicações do Diretor de 

Turma e Conselho de Turma anteriores;  

- Distribuição das transferências, após o processo de constituição, conforme a 

disponibilidade no momento da inclusão.   

Critérios de constituição de turmas – 3º ciclo  

- Prevalência de critérios de natureza pedagógica; 

- Continuidade dos grupos/turma constituídos no início de ciclo. Nas turmas do 3.º 

ciclo, mantém-se o objetivo da continuidade do grupo-turma, pelo que, na transição entre os 

anos de escolaridade deste ciclo, mantém-se a estrutura global da turma, podendo haver 

alterações sempre que se verifique que o número de alunos de uma turma que transitaram 

permite o número mínimo de alunos por turma.  

- As turmas serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por lei, 

Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril (Salvo as situações de inevitabilidade). 

- Heterogeneidade de alunos por sexo e idade.  

- Distribuição equilibrada dos alunos retidos;  

- Considerar as referências pedagógicas oriundas do Diretor de Turma/ Conselho de 

Turma;  

- Parecer de serviços especializados anexo ao processo;  

- Distribuição dos alunos com NEE pelas diversas turmas, acompanhada, sempre que 

possível, dos seguintes documentos:  

- Parecer dos serviços de Psicologia e Orientação e do Ensino Especial.  

- Parecer do Ensino Especial. 

 

D) - AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

  Um projeto que vise a concretização de objetivos definidos em resposta a problemas 

prioritários deve estar sujeito a um processo de avaliação que sirva como indicador do grau 

de concretização das metas traçadas. Dito de outro modo, a assunção do PE como 

instrumento de mudança, não dispensa um processo avaliativo que nos permita ajuizar da 

sua coerência com os objetivos e as finalidades da educação, a pertinência das ações nele 

inscritas e da sua eficácia face aos efeitos desejados.  

Assim, avaliação do PE deve contemplar duas dimensões: o desenvolvimento do 

próprio projeto e os resultados alcançados. 
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 Por isso, a avaliação do presente Projeto Educativo será contínua e verificar-se-á ao 

longo do mesmo. No entanto, haverá lugar a momentos de avaliação intercalares sendo a 

avaliação final feita no final do triénio da qual sairá um documento crítico apreciativo.  

A avaliação do processo, a realizar de modo intercalar por todos os órgãos, deverá 

fornecer informações, sob a forma de relatório sobre o desenvolvimento do projeto curricular 

e a concretização do Plano de Atividades (PA), focando, entre outros:  

1. O efeito do PCT nas aprendizagens dos alunos; 

2.º Os objetivos desejados; 

3.º As ações desenvolvidas; 

4.º O cumprimento das calendarizações; 

5.º A participação dos alunos; 

6.º A participação de Professores; 

7.º A Participação dos Pais e Encarregados de Educação; 

8.º A participação do Pessoal Não Docente; 

9.º O envolvimento da comunidade; 

10.º Os recursos disponíveis; 

11.º Limitações sentidas; 

12.º Sucesso Educativo. 

13.º A realização das atividades previstas e não previstas participantes envolvidos;  

14.º O grau de pertinência face aos objetivos do PE, bem como o grau de 

consecução desses objetivos;  

15.º A apresentação de sugestões para a próxima etapa de desenvolvimento do PE.  

Todo este processo passará por uma análise feita regularmente quer pelo Conselho 

Pedagógico, quer pelo Conselho Executivo da Escola, os quais promoverão e acompanharão a 

articulação entre o Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades. Há ainda a ter em conta 

o papel fundamental da Assembleia de Escola que, após aprovação deste projeto, procederá 

ao acompanhamento e avaliação da sua execução.  

   E) - DIVULGAÇÃO 

Qualquer projeto corre o risco do esquecimento se não for devidamente divulgado e 

dado a conhecer a todos os elementos da comunidade educativa para que todos se sintam 
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como parte integrante de um conjunto de intenções e ações que têm como fim a melhoria da 

educação e formação que as nossas crianças e jovens recebem e, como consequência, a 

melhoria da sociedade em geral. 

Deste modo, é indispensável apontar algumas formas de divulgação do Projeto 

Educativo. Assim será feita a entrega de um exemplar deste Projeto: 

- A cada professor e funcionário; 

- Representantes da associação de pais e encarregados de educação; 

- Representantes da autarquia; 

- Representantes das instituições com as quais foram estabelecidas parcerias. 

- Publicação no Jornal da Escola das partes mais relevantes do Projeto; 

- Colocação na Biblioteca de uma cópia integral do Projeto Educativo; 

- Dar conhecimento aos alunos das partes mais relevantes do projeto Educativo 

através do Diretor de Turma. 

F) - CONCLUSÃO 

Em conclusão, o que se espera é que este Projeto Educativo se possa de facto revelar 

como o “ motor “ do Agrupamento e das escolas e jardins que o integram, um instrumento 

que estabelecendo orientações, sirva sobretudo de inspiração para as árduas mas nobres 

tarefas da Educação.  

É evidente que a função educativa para além de se cumprir através da prática letiva, 

desenvolver-se-á também por outras atividades onde é importante o contributo de toda a 

comunidade educativa.  

Daí a relevância dum “ Plano Anual ou Plurianual de Atividades” ajustado ao 

projeto educativo que os órgãos pedagógicos saberão elaborar no cumprimento das suas 

competências. Nisso certamente não conta a quantidade de atividades, mas sim uma 

programação de atividades concretas que sejam adequadas a alguma vertente de objetivos 

do projeto educativo, ou que estejam em relação com os seus princípios ou veiculem os seus 

valores, sendo certo que para cada atividade se devem prever formas de organização e 

recursos envolvidos. Para além disso, uma Escola só pode ter sucesso se conseguir envolver 

de forma participada e construtiva toda a Comunidade Educativa. Por esta razão, o Plano 

Anual de Atividades é um documento revelador do pulsar deste Agrupamento de Escolas, é 

um instrumento fundamental de abertura da Escola à comunidade num diálogo contínuo e 

consubstancia o princípio de que a aprendizagem não se concretiza apenas dentro dos limites 

dos saberes académicos. A aprendizagem implica envolvimento e descoberta e, neste 
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sentido, o Plano Anual de Atividades melhora e enriquece a adaptação e o desenvolvimento 

do currículo escolar. 

 O valor intrínseco do Plano Anual de Atividades reside, não no número de atividades 

que promove, mas sim no contributo real para aprendizagens efetivamente conseguidas. 

Neste sentido, o Plano Anual de Atividades constitui-se como o documento orientador 

da atividade escolar ao longo de um ano letivo.  

Sendo obrigação das escolas construírem o seu Projeto Educativo, enquanto 

documento balizador da sua própria autonomia, enquadrada pelo regime jurídico 

estabelecido no Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de julho, e demais legislação em vigor, o Plano Anual de Atividades definido 

como documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e 

gestão do Agrupamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas 

de organização e de programação das atividades e que procede identificação dos recursos 

envolvidos, não pode circunscrever-se ao registo de um conjunto de tarefas a levar a cabo 

pela comunidade escolar, num espírito de voluntariado, mas sim a uma ação concertada, 

tendo como horizonte o cumprimento do Projeto Educativo.  

Pretende-se, com o plano de atividades, e com as atividades nele previstas em cada 

ano escolar, dar cumprimento aos seguintes objetivos estabelecidos no Projeto Educativo 

A- Área Pedagógico - Didática  

1. Melhorar as competências sociais em 5%.  

2. Desenvolver hábitos e métodos de trabalho.  

3. Melhorar a taxa de sucesso entre 2,5 e 5%. 

4. Melhorar a qualidade das aprendizagens 

5. Melhorar a taxa de sucesso a Língua Portuguesa em 10%.  

6. Melhorar a taxa de sucesso a Matemática em 5%.  

7. Melhorar a taxa de sucesso a Línguas Estrangeiras em 5%.  

8. Melhorar o envolvimento dos encarregados de educação no acompanhamento escolar dos 

seus educandos em 5%.  

Para além disso, pretende-se, ainda: 

 Incentivar uma cultura de escolaridade prolongada, fomentando o gosto pela escola.  

 Contribuir para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a 

preservação do património.  

  Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam o seu desenvolvimento sócio - 

afetivo, criando neles atitudes positivas e hábitos de vida saudável (Programa Educação e 

Saúde - PES - e Projeto Segurança e Cidadania).  

 Promover o sucesso a Matemática e Língua Portuguesa (PAM e PNL).  
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B - Área dos - Recursos Físicos  

  Contribuir para a melhoria da qualidade de vida escolar, nomeadamente através da 

humanização dos espaços e da criação de condições de trabalho e lazer para alunos, 

professores e pessoal no docente.  

 Contribuir para a valorização do papel da escola no meio a que pertence recorrendo 

ao estabelecimento de parcerias com diferentes entidades.  

Do mesmo modo, assume-se como de primordial importância um Regulamento 

Interno do Agrupamento que explicite direitos e deveres dos diversos membros da 

comunidade escolar, nisso se salientando o “estatuto e novo regime disciplinar dos alunos” 

(lei n.º 30/2002); além disso, sendo também o Regulamento Interno que define o regime de 

funcionamento das escolas e jardins que integram este Agrupamento, de cada um dos seus 

órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços de apoio 

educativo, a sua elaboração e aprovação exige adequada ponderação dos órgãos 

competentes. Peça fundamental do funcionamento do Agrupamento, o Regulamento Interno 

contempla as diversas dimensões a nível organizacional interno. No entanto, “este só faz 

sentido numa escola autónoma se se constituir como instrumento que possibilita a ação em 

vez de a constranger, que favorece a coordenação em vez de prescrever atitudes, que 

assinala pautas de significação e de conduta, em vez de impor comportamentos ou valores. 

Um Regulamento de Escola assim concebido não é um documento burocrático, é um 

regulador de autonomias”. (Sarmento, 1997). 

    O Regulamento Interno deste Agrupamento pretende constituir-se como um espaço 

de convivência entre as ações de todos e de cada um dos elementos que o constituem, 

pretende ser um documento vivo que concretize e regule a autonomia dos vários agentes 

educativos e que permita a intervenção e participação de todos os elementos desta 

comunidade educativa. 

O Projeto Curricular de Turma assume-se como o momento privilegiado no qual os 

professores fazem uso do seu saber pedagógico para adaptar o currículo às especificidades 

dos seus alunos. Conscientes de que o currículo nacional “tamanho único” já não faz sentido 

na Escola que queremos, o Projeto Curricular de Turma é o verdadeiro espaço onde a prática 

pedagógica se autoanalisa e ganha sentido. 

    Dos professores espera-se que assumam um verdadeiro trabalho de equipa que 

facilite a articulação de conteúdos e de modos de agir, colocando-os ao serviço das 

necessidades e anseios dos seus alunos. 

    O Projeto Curricular de Turma, intimamente ligado ao Projeto Curricular de Escola e 

ao Projeto Educativo, constitui o elemento central da gestão curricular, aquele que, por 

permitir uma adaptação dos saberes académicos às características intrínsecas dos alunos, 
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contribui de forma decisiva para a criação de uma escola de sucesso e de uma educação de 

qualidade. 

Por fim, devemos referir que em educação nunca haverá resultados mensuráveis ou 

quantificáveis objetivamente em termos precisos e absolutos, porque a “ matéria “ com que 

se lida não é amorfa nem é mercadoria. É Matéria Humana! E quando se lida com pessoas, 

seja individualmente ou coletivamente, é impossível atingir um “ponto fixo” ou ideal, pois 

todas as estratégias ou métodos de atuação têm as suas vantagens e desvantagens face à 

personalidade e diferenças de cada um. Por isso é importante diversificar, usar um método 

sincrético, e alargar os horizontes, porque no campo da educação nada é previsível em 

termos absolutos. Isto porque o Ser Humano tem essa especial característica que é a 

capacidade de espoletar, criar e superar novas situações, mesmo quando menos se espera! 

E, é esta imprevisibilidade, aquilo que se pode considerar como o motor e o sabor da vida. 

Que este Projeto Educativo seja o motor da escola e consiga gerar novas situações e 

apontar caminhos. Para isso é preciso que todos o leiam, apreendam os seus sentidos e 

neles se envolvam. Dessa forma os aspetos positivos superarão sempre os negativos que 

possam existir. E isso é o essencial! Para desbravar caminho, há que:  

“Fazer pensando, pensar fazendo.  

Rumo a uma escola de excelência e de sucesso educativo” 

 
A educação é o grande desafio e imperativa prioridade para a evolução social. 

                                                                                     - Alexandre Herculano.   
 

 

Aprovado por unanimidade em reunião de Conselho Pedagógico n.º 1 realizada, 6 de setembro de 2013,  

Retificado em reunião de Conselho Pedagógica n.º 3 de 6 de novembro  

O Presidente do Conselho Pedagógico, Silvério Afonso Correia da Silva 

Aprovado por unanimidade em reunião de Conselho Geral realizada em 20 de novembro de 2013 

O Presidente do Conselho Geral, João Manuel Marinho da Silva 

 

 

 

 

 

  


