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1.Caracterização do Agrupamento 

 

 O concelho de Sardoal situa-se na fronteira entre o Ribatejo, a Beira Baixa e o Alto 

Alentejo, extremando com os concelhos de Abrantes, Mação e Vila de Rei, e pertence ao distrito 

de Santarém. 

 O concelho é constituído, atualmente, pelas freguesias de Alcaravela, Santiago de 

Montalegre, Sardoal e Valhascos. Sendo aceite que o seu primeiro foral lhe foi atribuído em 

1313 pela rainha Santa Isabel, só a 22 de setembro de 1531 D. João III elevou o lugar à 

categoria de vila. 

 A existência do Agrupamento de Escolas de Sardoal remonta a 1973, aquando da 

criação de uma secção da Escola Preparatória D. Miguel de Almeida, de Abrantes, na vila de 

Sardoal. Funcionou, durante dois anos, num edifício antigo do Externato Rainha Santa Isabel. 

Em 1975 foi criado o Ensino Preparatório, que funcionou no antigo externato até 1983, ano em 

que foi transferido para o atual edifício. 

 Em 1985, de acordo com a Portaria nº 346/85, de 8 de junho, passou a ter a designação 

de Escola C+S de Sardoal e posteriormente EB 2,3/S de Sardoal. 

 No ano letivo 1995/96, a EB 2,3/S e quinze outros estabelecimentos de ensino de 

escolaridade básica e educação pré-escolar do concelho de Sardoal, passam a integrar um dos 34 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. 

 Em 1998, com a publicação do Decreto-Lei nº 115-A/1998, de 4 de maio, constitui-se o 

Agrupamento de Escolas de Sardoal. 

1.1.1 Estabelecimentos de ensino Pré-Escolar 

 

 No que diz respeito à Educação Pré-escolar, o Agrupamento dispõe de dois Jardins de 

Infância: Sardoal e Presa. Estes estabelecimentos possuem, para além das salas de trabalho e 

de instalações sanitárias diferenciadas para rapazes e raparigas, um espaço de recreio 

(embora o mesmo não seja coberto), uma sala do aluno e um refeitório. 

Todos os estabelecimentos têm oferta de Atividades de Animação e de Apoio à Família, 

que permitem um acompanhamento das crianças antes e depois do período diário de 

atividades educativas. 

1.1.2 Escolas básicas do 1º ciclo 

 

 São duas as Escolas Básicas do 1º Ciclo no Agrupamento: Panascos e Sardoal, 

frequentadas por crianças de turmas do 1º ao 4º ano de escolaridade. 
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Estes estabelecimentos apresentam dimensões distintas e taxas de ocupação 

diversificadas. Para além de sete salas de aula, equipadas com um computador e um projetor 

multimédia, a que acrescem quadros interativos móveis, estas escolas estão também equipadas 

com um refeitório, instalações sanitárias diferenciadas para rapazes e raparigas e amplos 

espaços exteriores.  

 A EB1 de Sardoal possui, ainda, uma sala do aluno onde se realiza o acolhimento das 

crianças, no âmbito da Componente de Apoio à Família, antes e depois da componente 

curricular e de enriquecimento curricular, uma sala de informática e uma Unidade de Ensino 

Estruturado. Os alunos que frequentam este estabelecimento têm, também, a possibilidade de 

utilizar o pavilhão gimnodesportivo para realizarem as atividades de Expressão Físico-Motora e 

ainda os laboratórios (LCN e LFQ) para a participação nas atividades de Ciência Divertida, 

desenvolvidas no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

As crianças que frequentam o ensino básico no concelho têm acesso ao programa de 

atividades de enriquecimento curricular, sendo o Agrupamento de Escolas de Sardoal a entidade 

promotora do projeto. 

Os alunos inscritos nas Atividades de Enriquecimento Curricular desenvolvem 

atividades nos seguintes domínios:  

 

 a) Oficina da Leitura;  

 b) Ensino do Inglês;  

 c) Expressão Físico Motora;  

 d) Expressão Plástica;  

 e) Expressão Musical 

 f) Ciência Divertida.  

1.1.3 Escola Dra. Maria Judite Serrão de Andrade 

 

 A escola Dra. Maria Judite Serrão de Andrade, única no concelho, constitui a 

escola sede do Agrupamento e funciona apenas em regime diurno.  

Funciona na escola Dra. Maria Judite Serrão de Andrade:  

a) O ensino básico, que compreende:  

 

I. 2º ciclo; 

II. 3º ciclo;  
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b) O ensino secundário, que integra:  

 

I. Cursos Científico Humanísticos – (Ciências e Tecnologias e Línguas e 

Humanidades);  

II.  Cursos Profissionais 

 

  As atividades letivas decorrem, de 2ª a 6ª feira, das 08 horas e 30 minutos às 17 

horas e 20 minutos e, de um modo geral, desenvolvem-se no interior da escola. 

Excetuam-se as atividades curriculares previstas na disciplina de Educação Física que 

pressupõem a utilização das piscinas municipais; as aulas de campo pontualmente 

lecionadas em diferentes locais do concelho e as atividades desenvolvidas no concelho 

e/ ou concelhos limítrofes, no âmbito dos Planos Individuais de Trabalho de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente, abrangidos pelo Decreto-Lei 

n.º3/ 2008, de 07 de janeiro, que beneficiam de um Currículo Específico Individual. 

Nesta escola, todas as salas de aula estão equipadas com projetor multimédia e 

um computador. Algumas destas salas dispõem, ainda, de um quadro interativo. 

Existem salas específicas, das quais se destacam: um laboratório de CN e outro de FQ, 

devidamente equipados; uma sala de informática; uma sala de música; o pavilhão 

gimnodesportivo; a Sala de integração; a Sala SOS e a Sala do aluno. 

  A escola sede do Agrupamento dispõe, igualmente, de uma Biblioteca Escolar, 

de cujos recursos podem usufruir todos os elementos da comunidade educativa. Este é 

um espaço que se pretende formativo, de aprendizagem e de construção do 

conhecimento. É um local privilegiado da organização pedagógica da escola, 

vocacionado para a informação e para as atividades culturais e, simultaneamente, um 

instrumento essencial ao desenvolvimento do currículo escolar, à formação na área das 

literacias e ao desenvolvimento global dos alunos. A Biblioteca está equipada com um 

vasto fundo documental, equipamentos informáticos, leitores de DVD e televisão. 

1.1.4 População Discente 

 

 No ano letivo 2014/15 frequentam o JI de Sardoal 70 crianças distribuídas por 3 

salas; o JI de Presa, Alcaravela, é frequentado por16 crianças numa sala única.  
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 No que diz respeito ao 1º Ciclo, a Escola Básica de Panascos, Alcaravela, é 

frequentada por 23 alunos, distribuídos por duas turmas. A Escola Básica de Sardoal 

é frequentada por 110 alunos distribuídos por cinco turmas. 

 Os 2º e 3º ciclos são frequentados por 226 alunos que estão distribuídos por 11 

turmas. O ensino secundário é frequentado por 104 alunos. Destes, 75 integram 

turmas de cursos Científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias e Línguas e 

Humanidades; os restantes frequentam Cursos Profissionais. 

 O quadro que se segue (Quadro I) permite fazer um enquadramento da evolução 

da população discente no Agrupamento ao longo dos últimos cinco anos letivos: 

 

Quadro I 

 

 
EP 1ºCEB 2ºCEB 3º CEB ES Total 

2010/ 11 96 136 120 145 113 610 

2011/ 12 96 148 95 152 130 621 

2012/ 13 95 138 79 158 95 565 

2013/ 14 87 134 92 163 82 558 

2014/ 15 87 133 86 140 104 551 

1.1.5 Ação Social Escolar 

 

 O agravamento do contexto socioeconómico do país reflete-se também ao nível 

do Agrupamento de Escolas de Sardoal, verificando-se um aumento gradual do 

número de alunos apoiados pelo ASE (Quadro II). No ano letivo 2014/ 15, 50,5% 

dos alunos do Agrupamento usufruem de Ação Social Escolar. 

 

Quadro II 

 

Escalão 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 2014/ 15 

A 147 121 134 135 166 

B 114 119 115 105 112 
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1.1.6 Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

 

 Aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) de caráter 

permanente, é oferecido um acompanhamento mais próximo e específico por parte dos 

docentes de Educação Especial do Agrupamento.  

 O Agrupamento procura proporcionar a estes alunos uma integração na vida 

académica e profissional o mais harmoniosa possível, através de um acompanhamento 

adequado e direcionado ao perfil de funcionalidade de cada um, tendo como 

instrumentos de operacionalização não só as diversas modalidades colocadas ao dispor 

pela legislação em vigor, como também a intervenção junto da comunidade/ parceiros 

de referência, no sentido de dotar os alunos de elementos social e profissionalmente 

inclusivos. 

 É promovida a participação destes alunos nas atividades curriculares e de 

enriquecimento curricular, junto dos pares da turma a que pertencem, proporcionando-

lhes a igualdade de oportunidades de aprendizagem. A criação de um ambiente 

educativo estruturante, significativo e rico em comunicação, que provoca a procura de 

informação, no sentido de canalizar uma aprendizagem de conteúdos relacionados com 

o conhecimento de si próprios, dos outros e do mundo, conduzindo ao estabelecimento 

de uma vida com qualidade, no presente e no futuro, são preocupações que merecem a 

reflexão e atuação dos vários intervenientes educativos. 

 No Quadro III está expressa a variação do número de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais ao longo dos últimos cinco anos letivos. 

 

Quadro III 

Ano Letivo 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 2014/ 15 

Nº de alunos 44 39 43 48 49 
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1.2 Recursos humanos 

1.2.1 Pessoal Docente 

 

 O corpo docente é constituído, maioritariamente, por professores do quadro, 

profissionais experientes, o que evidencia uma clara estabilidade. O Agrupamento conta 

com cerca de 60 professores distribuídos conforme o Quadro IV que a seguir se 

apresenta: 

               Quadro IV 

 

 Vínculo 

 QA/QZP Contratado Total 

Pré- Escolar 4 0 4 

1º CEB 10 0 10 

2º, 3º CEB e ES 39 7 46 

TOTAL 60 

1.2.2 Pessoal Não Docente 

 

 De acordo com o acordo de transferência de competências assinado entre o MEC 

e a Câmara Municipal de Sardoal, o pessoal não docente do Agrupamento é da 

responsabilidade da Autarquia. Embora a maioria destes trabalhadores tenha vínculo 

com a Autarquia, um grupo significativo exerce funções temporárias no Agrupamento, 

sendo substituído com alguma frequência e causando alguma instabilidade. 

A distribuição do pessoal não docente pelas diferentes escolas do Agrupamento é a 

seguinte (Quadro V): 
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Quadro V 

 

Escolas do 

Agrupamento 

Assistentes 

Técnicos 

Assistentes 

Operacionais 
CEI Total 

Escola Básica de 

Panascos e Alcaravela 
0 2 

10 43 

Escola Básica do 

Sardoal 
0 6 

EB/S Dr.ª Judite 

Andrade 
7 17 

Jardim de Infância de 

Presa e Alcaravela 
0 1 

  

2. Resultados Escolares 

2.1 Avaliação interna 

2.1.1. Taxa de Transição - Evolução dos Resultados Internos (Quadro VI) 

 

 Quadro VI 

 

Nível de Ensino 

2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 

Taxa 

AES 

Taxa 

Nacional 

Taxa 

AES 

Taxa 

Nacional 

Taxa 

AES 

Taxa 

Nacional 

1º CEB 95,9% 95,5% 97,7% 94,8% 96,4% 94,8% 

2ºCEB 95,1% 88,2% 94,5% 86,5% 90,2% 87,4% 

3ºCEB 88,3% 83,8% 89,03% 83,1% 91,9% 83,7% 

CH 69,1% 76,8% 77,2% 77% 88,9% 78,5% 

CP 93,8% 88,4% 91,1% 88,64% 83,3% 59,7% 

 



9 Projeto Educativo de Agrupamento de Escolas de Sardoal 

 

2.2 Avaliação Externa 

2.2.1. Provas Finais de Ciclo / Exames Nacionais (Quadro VII) 

 

Quadro VII 

 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 

 Ano Disciplina 
Média 

AES 

Média 

Nacional 

Média 

AES 

Média 

Nacional 

Média 

AES 

Média 

Nacional 

E
n

si
n

o
 B

á
si

co
 

4º 
Português     48,5 48,8 

Matemática     47,6 57,0 

6º 
Português   72,7 59,4 50,6 51,8 

Matemática   28,9 53,7 53,1 49,6 

9º 
Português 28,9 51,4 47,2 53,7 40,0 44,6 

Matemática 34,2 44,4 44,7 54,4 44,7 48,8 

 

   2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 

 Ano Disciplina 
Média 

AES 

Média 

Nacional 

Média 

AES 

Média 

Nacional 

Média 

AES 

Média 

Nacional 

E
n

si
n

o
 S

ec
u

n
d

á
ri

o
 

12º 

Português 11,4 10,4 6,8 9,8 11,4 10,4 

Matemática 9,95 10,5 7,5 9,7 6 9,2 

11º 

 

Biologia 

Geologia 
10,6 9,8 6,6 8,4 12,5 11 

FQ A 6,4 8,1 6,8 8,1 9,6 9,2 

Geografia  11,8 10,9 

MACS  10,8 10 

Filosofia  12,5 10,2 10,7 10,2 
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2.2.2 Resultados obtidos e resultados esperados na avaliação externa (Quadro VIII) 

Quadro VIII 

 

(1) dados fornecidos pela IGEC 

(2) dados retirados do relatório de autoavaliação 2013/14 

3. Análise Swot 

3.1 Pontos fortes 

 

 Ligação estreita e atempada entre o Agrupamento e as famílias; 

 Acompanhamento dos alunos pelos DT/PTT e disponibilidade para a resolução 

de problemas; 

 Estabilidade do corpo docente; 

 Ambiente educativo inclusivo e agregador; 

 PAA diversificado; 

 PAA com uma taxa de concretização muito elevada; 

 Participação dos docentes e não docentes nas atividades dinamizadas pelo 

Agrupamento; 

 Incentivo ao mérito escolar; 

 Segurança na escola; 

 Funcionamento da biblioteca; 

  4ºAN0 6ºANO 9ºANO 12ºANO 

  % 

concl. 

% 

Pos. 

Port. 

% 

Pos. 

Mat. 

% 

concl. 
% 

Pos. 

Por. 

% 

Pos. 

Mat. 

% 

concl. 
% 

Pos. 

Port. 

% 

Pos. 

Mat. 

% 

concl. 
Média. 

Port. 
Média

Mat. 

2010/11(1) 
Observado 100 78,3 60,9 93,7 84,7 63,8 90,5 28,9 34,2 50 86,5 111 

Esperado 98,9 92,4 84,7 94,1 83,4 64,2 83,1 50,5 38 58 94 96,9 

2011/12(1) 
Observado 100 55,6 30,6 98,3 72,7 28,9 74,4 47,2 44,7 65 113,7 99,5 

Esperado 94,1 75,9 50,5 85,4 71,2 48,5 82,1 67,3 55,6 67,5 104,5 102,4 

2012/13(1) 
Observado 100 43,2 43,2 91,2 53,1 53,1 81,1 40 33,3 61,5 68 75,5 

Esperado 97,9 54,8 68 95,3 64,6 62,4 80,9 50,5 37,4 55,8 92,8 83,6 

2013/14(2) 
Observado 100 53,6 42,4 95,7 70,5 45,5 91 75 63,6 56,3 114 60 

Esperado 97 90,5 80,6 98,5 82,9 63,9 82,4 47,5 42,5 59,8 98,7 104,2 
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 Clima e relações interpessoais envolvendo vários elementos da comunidade 

educativa; 

 Taxa de transição; 

 Acesso ao ensino Superior; 

 Taxa de abandono e absentismo escolar; 

 Oferta de diferentes modalidades de apoio educativo; 

 Oferta formativa que procura dar resposta às necessidades dos alunos; 

 Satisfação dos Encarregados de educação com a qualidade do ensino ministrado 

no Agrupamento. 

3.2 Pontos fracos 

 

 Práticas de supervisão pedagógica; 

 Ausência de docentes do quadro de educação especial; 

 Condições físicas dos recursos que exigem manutenção e renovação constante; 

 Discrepância entre os resultados da avaliação externa e os resultados esperados 

para o Agrupamento; 

 Fraco tecido empresarial no Concelho. 

3.3 Ameaças 

 

 Resultados da avaliação externa; 

 Baixa taxa de natalidade no Concelho; 

 Redução do número de alunos; 

 Condição socioeconómica do país desfavorável; 

 Registo de algumas situações de indisciplina; 

 Rede de transportes incapaz de suprir as necessidades de alunos fora do 

Concelho. 

 

3.3 Oportunidades 

 

 Bom relacionamento entre a Direção e a Câmara Municipal; 
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 Elevado número e diversidade de parcerias estabelecidas pelo agrupamento; 

 Recetividade das instituições parceiras às solicitações do Agrupamento; 

 Articulação vertical e horizontal. 

 

4. Como nos posicionamos 

 

 Como documento de planeamento da ação e guião para a comunidade, o Projeto 

Educativo apresenta as linhas fundamentais da política educativa do Agrupamento e as 

intervenções estratégicas a desenvolver. 

4.1 Missão 

 

 Prestar um serviço educativo de qualidade num ambiente de respeito mútuo e 

civismo, que favoreça a aprendizagem e que contribua para a formação integral de 

alunos responsáveis, empreendedores e autónomos na construção de uma sociedade 

mais justa e solidária. 

 

4.2 Visão 

 

 O Agrupamento de escolas pretende elevar o patamar académico, cultural e 

social do concelho. Deseja ser reconhecido como uma organização de referência e de 

excelência, pela qualidade do nível do ensino e formação ministradas, pelo 

desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, pela qualidade na formação de 

cidadãos responsáveis e empreendedores. 

 A Diretora e a sua equipa, os agentes educativos, as Associações de Pais e 

Encarregados de Educação e de Estudantes e os alunos, devem empenhar-se na 

construção de um ambiente seguro, tranquilo, disciplinado e propício à aquisição de 

competências e aprendizagens de qualidade. 

4.3 Valores 

 

 Os alunos constroem a sua identidade como pessoa, cada vez mais, no espaço da 

escola, competindo a esta estabelecer um equilíbrio entre o rigor no cumprimento das 
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regras necessárias ao seu bom funcionamento e a valorização da dimensão afetiva, 

relacional e cooperativa entre os diversos agentes da comunidade escolar.   

 Este Agrupamento de Escolas pretende alicerçar o seu trabalho no rigor e na 

exigência e assente nos seguintes valores: 

 

 qualidade  

 participação  

 respeito 

 equidade  

 exigência  

 cooperação  

 responsabilidade 

 solidariedade 

 cidadania 

4.4 Lema 

 

“Por um Cidadão Preparado para a Vida” 

 

  A Escola do séc. XXI deve atuar de forma abrangente, não tendo somente como 

finalidade o desenvolvimento de competências cognitivas. Atualmente, a escola deve 

garantir o desenvolvimento de competências que tornem os alunos cidadãos críticos, 

reflexivos, autónomos e que os ajudem a integrar na vida ativa, conscientes dos seus 

direitos e deveres na sociedade.  

5. Linhas de desenvolvimento estratégico  

 
 A nível de organização escolar o Agrupamento compromete-se com os seguintes 

princípios:  

 promover o sentido de pertença e de identificação nas atividades agregadoras;  

  Promover a articulação intra e interdepartamental enquanto prática da escola, 

visível em atividades que se plasmam nos Planos de Turma;  
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 Continuar a implementar a articulação horizontal e vertical;  

 Continuar a implementar apoios educativos diversificados, direcionados para os 

alunos que revelem dificuldades de aprendizagem, bem como para os que 

pretendem melhorar o seu desempenho;  

 Fomentar uma cultura de escola orientada para o sucesso, com a participação de 

todos na tomada de decisões;  

 Desenvolver projetos de abrangência local, nacional e internacional. As 

parcerias devem abranger instituições de vários setores de âmbito público e 

privado, permitindo ao Agrupamento interagir com a comunidade envolvente: 

na organização de eventos culturais e artísticos, na formação em contexto de 

trabalho, na orientação profissional, nos apoios sociais, no acompanhamento 

psicológico, nos cuidados de saúde e na formação pessoal e social;  

 Promover uma oferta formativa diversificada; 

  Assegurar a formação e o desenvolvimento profissional do pessoal docente e 

não docente;  

   Consolidar as práticas de supervisão;  

  Desenvolver projetos de empreendedorismo;  

  Fomentar a cooperação e a solidariedade;  

  Implementar medidas de controlo e de combate à indisciplina e ao abandono 

escolar;  

 Consolidar uma cultura de autorregulação; 
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6. Áreas de Intervenção 

 

Área de Intervenção: Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 

Domínio – Resultados académicos 

Objetivos Metas Estratégias 

Manter ou melhorar a taxa de transição 

 

Manter ou aumentar em 1% a taxa de 

transição em relação ao ano anterior 

 Atribuição, sempre que possível, de 

coadjuvações, salas de estudo, reforço da 

carga horária ou outras medidas pertinentes, 

nas disciplinas sujeitas a provas finais/ 

exames nacionais. 

 Elaboração de horários escolares que 

permitam, aos alunos, estabelecer um plano 

de gestão do seu tempo para atividades 

extracurriculares e organização do estudo. 

 Implementação, nas atividades de 

enriquecimento curricular, de atividades nas 

temáticas das Ciências e do Português. 

 Organização das turmas do Pré-Escolar em 

função da idade das crianças e provável 

ingresso no 1º ciclo, de modo a permitir 

trabalhar competências relevantes para esse 

novo ciclo. 

 Organização das turmas do 1º ciclo só com 

um ano de escolaridade, sempre que possível. 

 Inclusão dos alunos com necessidades 

educativas especiais, adequando o currículo à 

sua especificidade e prestando o apoio que se 

revelar necessário. 
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Melhorar/Manter a taxa de conclusão de 

ciclo. 

Manter ou aumentar em 1% a taxa de 

conclusão em relação ao ano anterior 

 Atribuição, sempre que possível, de 

coadjuvações, salas de estudo, reforço da 

carga horária ou outras medidas pertinentes, 

nas disciplinas sujeitas a provas finais/ 

exames nacionais.  

 Elaboração de horários escolares que 

permitam, aos alunos, estabelecer um plano 

de gestão do seu tempo para atividades 

extracurriculares e organização do estudo. 

 Organização das turmas do Pré-Escolar em 

função da idade das crianças e posterior 

ingresso no 1º ciclo, de modo a permitir 

trabalhar competências relevantes para esse 

novo ciclo. 

 Organização das turmas do 1º ciclo só com 

um ano de escolaridade, sempre que possível. 

 Implementação, nas atividades de 

enriquecimento curricular, de atividades nas 

temáticas das Ciências e do Português. 

 Inclusão dos alunos com necessidades 

educativas especiais, adequando o currículo à 

sua especificidade e prestando o apoio que se 

revelar necessário. 

Manter reduzidas as taxas de abandono 

escolar. 

Aproximar aos 0% no Ensino Básico e 

manter abaixo dos 5% no Ensino Secundário. 

 Diversificação da oferta formativa, 

oferecendo um percurso alternativo ao ensino 

geral, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no 

ensino secundário.  
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 Envolvimento do SPO na (re)orientação 

escolar e na deteção de dificuldades de 

aprendizagem e na definição de estratégias 

para a sua superação. 

Diminuir, no ensino básico, o diferencial 

entre a média do AES e o valor esperado, 

para o Agrupamento, nas provas finais. 

 

No ensino básico registar uma diferença de 

15% entre o valor observado e o esperado 

nas provas finais. 

 

 

 Atribuição sempre que possível nas 

disciplinas sujeitas a provas finais/ exames 

nacionais: coadjuvações, salas de estudo, 

reforço da carga horária ou outras medidas 

pertinentes. 

 Implementação de medidas pedagógicas que 

visem a preparação dos alunos para as Provas 

Finais  

 

Diminuir, no ensino secundário, o 

diferencial entre a média da AES e o valor 

esperado, para o Agrupamento, nos 

exames nacionais. 

 

No ensino secundário registar uma diferença 

de dois valores, entre o valor observado e o 

esperado nos exames nacionais. 

 

 

 Atribuição, sempre que possível, de 

coadjuvações, salas de estudo, reforço da 

carga horária ou outras medidas pertinentes, 

nas disciplinas sujeitas a provas finais/ 

exames nacionais.  

 Implementação de medidas pedagógicas que 

visem a preparação dos alunos para os 

exames nacionais. 

Melhorar a taxa de alunos que transita ou 

conclui o ciclo com sucesso a todas as 

disciplinas. 

Aumentar em 3% o número de alunos que 

transita/conclua, o ciclo, com sucesso em 

todas as disciplinas. 

 Implementação de Planos de 

Acompanhamento Pedagógico Individual 

(PAPI), contendo medidas de recuperação e 

de melhoria dos resultados e que, 

simultaneamente, funcionem como 

contratos/compromissos estabelecidos entre 

os diferentes intervenientes (alunos, 

professores, pais e EE). 
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 Implementação, nas atividades de 

enriquecimento curricular, de atividades nas 

temáticas das Ciências e do Português. 

 

 

Melhorar a articulação pedagógica entre 

docentes incrementando o trabalho 

colaborativo  

 

 

Promover o trabalho colaborativo entre 

docentes. 

 

 Realização de uma reunião de articulação por 

período, entre os docentes de matemática e os 

PTT. 

 Realização de uma reunião de articulação por 

período, entre os docentes de português e os 

PTT. 

 Criação de equipas educativas que 

acompanhem os alunos ao longo de cada um 

dos ciclos e fomentem uma real articulação 

horizontal e vertical do currículo. 

Uniformizar todos os instrumentos 

pedagógicos de registo e de avaliação a 

utilizar pelos docentes dentro de cada 

disciplina /nível de ensino 

 Criação de equipas pedagógicas de 

elaboração/monitorização de todos os 

instrumentos pedagógicos de registo e de 

avaliação. 

Partilhar o conhecimento do perfil escolar de 

cada aluno no início/final de cada ciclo.  

 Realização de uma reunião de articulação por 

período, entre os docentes da educação pré-

escolar e os PTT. 

  Realização no início do ano letivo 1 reunião 

entre o PTT de 4º ano e o DT de 5º ano. 

 

 Realização no início do ano letivo 1 reunião 

entre DT de 6º ano e o DT de 7º ano. 

Trabalhar colaborativamente com a BE no 

desenvolvimento das literacias digital, da 

informação e dos media, rentabilizando as 

suas potencialidades educativas. 

 Planificação entre a BE e os docentes das 

disciplinas de atividades colaborativas de 

apoio ao currículo e promoção das literacias . 
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Desenvolver a monitorização da articulação 

vertical e horizontal. 

 Criação de uma equipa responsável pela 

monitorização da articulação pedagógica. 

Valorizar o papel da biblioteca como 

centro de construção do conhecimento 

através da dinamização de atividades 

dirigidas aos alunos; 

Dinamizar atividades de apoio ao currículo, 

promoção das literacias e o desenvolvimento 

da cidadania. 

 Planificação entre a BE e os docentes das 

disciplinas de atividades colaborativas de 

apoio de apoio ao currículo, promoção das 

literacias e o desenvolvimento da cidadania. 

Apresentar regularmente aos pais e 

encarregados de educação informações 

sobre o desenvolvimento do percurso 

escolar dos seus educandos; 

Entregar, após a realização de todas as 

avaliações intercalares, um registo aos 

Encarregados de Educação 

 Apresentação das fichas de informação aos 

Encarregados de Educação após a realização 

das reuniões intercalares. 

Instrumento de recolha e indicadores 

 Percentagem anual de transições: MISI@  

 Percentagem anual de conclusão por ciclo/ cursos: MISI@  

 Percentagem anual de níveis/classificações nos exames do ensino básico, nos da escola nos exames nacionais: ENES/ENEB e JNE.  

 Média anual dos exames dos alunos internos relativamente à média nacional desse ano: ENES/ENEB e JNE.  

 Taxa de abandono do ensino básico, secundário: MISI@  

 Outros instrumentos de recolha: Atas do Conselho Pedagógico e dos Conselhos de turma; planos de turma; PAPIs; horários dos 

professores e dos alunos; vários documentos de registo e relatórios elaborados pelas equipas de trabalho.  

Calendarização 

Ao longo do ano letivo 
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Área de Intervenção: Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 

Domínio – Desenvolvimento de uma Cidadania Democrática 

Objetivos Metas Estratégias 

Promover o acesso a textos escritos 

diversificados, literários e não literários. 

Melhorar em 5% a produção escrita, de acordo 

com a aplicação rigorosa dos critérios de 

classificação das Provas Finais de Ciclo e Exames 

Nacionais 

 Sensibilização dos professores das 

diferentes disciplinas para a importância 

do desenvolvimento da literacia da 

leitura dos alunos. 

 Recorrer às ferramentas digitais como 

facilitadoras de acesso a textos 

diversificados e promotoras de produção 

de texto e facilitadoras da sua correção. 

Utilizar a BE como centro dinamizador de 

atividades promotoras do 

desenvolvimento das literacias dos alunos.  

Promover 1 atividade, por período, a nível de 

turma ou interturmas, disciplinares ou 

interdisciplinares recorrendo aos recursos 

existentes na BE. 

 Articulação de atividades 

interdisciplinares que envolvam as 

literacias 

Fomentar os valores de cidadania, 

democracia e igualdade de género. 

Participação nas atividades no âmbito do plano de 

turma superior a 90% em todos os níveis de 

ensino.  

 Melhorar/Consolidar a oferta ao nível de 

clubes e projetos.  

 Realização de atividades científicas e 

culturais que incentivem a comunidade a 

vir à escola. 

 Melhorar/Consolidar a oferta 

curricular/de atividades de 

enriquecimento curricular que 

contribuam para a formação integral do 

aluno. 

 Realização de atividades cívicas e 

interventivas promotoras de 

sustentabilidade ambiental.  
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Reduzir o número de infrações 

disciplinares.  

Reduzir, em 5%, o número de participações 

disciplinares: 2% no primeiro ano; 2% no 

segundo e 1% no terceiro ano.  

 

 Participação dos encarregados de 

educação na resolução dos problemas de 

indisciplina.  

 Divulgação das regras disciplinares e 

comportamentais da escola.  

 Vinculação dos conselhos de turma às 

regras definidas.  

 Adoção de medidas céleres aquando da 

infração.  

 Atribuição de tutores.  

 Envolvimento do CPCJ nas ações junto 

dos alunos e encarregados de educação.  

 Cumprimento das regras por todos os 

elementos da AES. 

 Desenvolvimento de práticas de 

relacionamento interpessoal entre todos 

os elementos da comunidade educativa.  

 Definição do perfil do delegado de 

turma.  

 Dinamização de práticas de prevenção de 

conflitos.  

 Envolver os Encarregados de Educação 

na resolução dos problemas detetados. 

Dinamizar e incentivar a participação dos 

alunos em projetos e atividades de cariz 

científico, cultural e ambiental. 

 

Realizar anualmente, por turma, no mínimo: 

1 atividade de cariz científico. 

1 atividade de cariz cultural. 

1 atividade de cariz ambiental. 

 Planificação e registo no plano de turma 

as atividades de cariz cultural, científico 

e ambiental. 

Consciencializar para a importância de 

formar hábitos de vida saudável 

Desenvolver, pelo menos, 1 atividade no âmbito 

da “Educação para a Saúde”, por ano letivo, em 
 Desenvolvimento de ações de educação 

para a saúde no âmbito do PAA e/ou PT. 
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cada ciclo de ensino do Agrupamento.   Colaboração com o Projeto EPSS com o 

Desporto Escolar nas atividades por estes 

dinamizados. 

 Dinamização de atividades de promoção 

de um estilo de vida saudável para toda a 

comunidade.  

 Colaboração dos assistentes técnicos e 

operacionais em ações/atividades 

desenvolvidas no âmbito do EPSS. 

 Promoção da segurança e prevenção de 

acidentes. 

 Desenvolvimento de atividades de 

acordo com prioridades a definir 

anualmente nas áreas de: Alimentação 

Saudável, Saúde Oral, Saúde Sexual e 

reprodutiva, Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, Consumo de Substâncias 

Lícitas e ilícitas, Higiene Corporal, 

Higiene da Postura.  

 Desenvolvimento de atividades em 

parceria com o Centro de Saúde. 

 

Promover a prática da atividade física 

 

 

Realizar pelo menos 2 torneios internos por 

período com as turmas/alunos que tiverem 

disponibilidade. 

 Promoção do Desporto Escolar. 

 Envolvimento Assegurar a participação 

dos alunos em atividades desportivas 

escolares. 

Sensibilizar para práticas do voluntariado. 
Envolver os alunos de todos os ciclos, em pelo 

menos 1 atividade de voluntariado.  

 Participação da comunidade educativa e 

não educativa nos projetos de 

voluntariado constantes no PAA. 

Instrumento de recolha e indicadores 

  Relatório do Plano Anual de Atividades. 
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 Atas de reuniões de conselhos de turma e de departamento. 

 Planos de Turma. 

 Rácio das ofertas curriculares/de atividades de enriquecimento curricular sobre o total de necessidades identificadas. 

 Número de atividades desenvolvidas. 

 Relatório da indisciplina 

Calendarização 

Ao longo do ano letivo 
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Área de Intervenção: Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 

Domínio – Relação Escola Meio 

Objetivos Metas Estratégias 

Projetar a escola na comunidade. 

 

Reforçar a identidade da escola e projetar a sua 

imagem na comunidade, realizando pelo menos 

três eventos/projetos por ano letivo. 

 

  Divulgação, realização e participação 

de/ em eventos sociais e culturais 

promovidos pelo Agrupamento e 

parceiros.  

 Divulgação e realização de projetos que 

promovam a imagem do Agrupamento. 

Promover o envolvimento dos pais e 

encarregados de educação no 

acompanhamento escolar do seu educando 

a participação de cada encarregado de educação 

em, pelo menos, 60% das reuniões para as quais é 

convocado 

 Otimização da relação dos encarregados 

de educação/pais do Agrupamento, 

nomeadamente através da figura do 

DT/PTT, como elo de ligação. 

Estreitar relações e parcerias com 

entidades externas. 

Manter ou aumentar as relações ou parcerias de 

acordo com as necessidades do Agrupamento e 

das entidades parceiras. 

 Reforço das relações ou parcerias, de 

acordo com as necessidades do 

Agrupamento e das entidades parceiras. 

Divulgar ações do Agrupamento junto da 

comunidade local e potenciais públicos. 

  

Manter o portal do Agrupamento atualizado, 

monitorizando a pertinência e a qualidade da 

informação divulgada. 

 

 Atualização, permanente, do portal do 

Agrupamento, monitorizando a 

pertinência e a qualidade da informação 

divulgada. 

Facilitar a integração de novos membros 

na comunidade escolar.  

Construir um manual de acolhimento e de 

divulgação de informação para toda a 

comunidade escolar. 

 Distribuição, no início do ano letivo, de 

um manual de acolhimento aos alunos do 

1º ano, 5º ano e que frequentem pela 

primeira vez o Agrupamento.  

Valorizar o mérito dos alunos perante a 

comunidade educativa  

Reconhecer e premiar publicamente o mérito e a 

excelência dos alunos. 

 

 Divulgação dos prémios de mérito no 

portal do Agrupamento e no 

Agrupamento. 
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 Entrega dos prémios de mérito em 

cerimónia pública. 

Reconhecer o valor dos alunos na 

participação em concursos e atividades 

promovidas pelas diversas estruturas do 

Agrupamento ou entidades externas 

Reconhecer e distinguir a participação dos alunos 
 Divulgação na página do Agrupamento, 

no jornal e outros meios pertinentes. 

Instrumento de recolha e indicadores 

 Número de eventos. 

 Número de participações ativas de encarregados de educação/pais. 

 Número de participações ativas de encarregados de educação/pais, familiares e outros elementos da comunidade presentes nos encontros 

voluntaria mente. 

 Protocolos realizados com os parceiros. 

 Atas/sumários 

 Artigos publicados na página eletrónica  e do jornal do Agrupamento. 

Calendarização 

Ao longo do ano letivo 
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7. Avaliação do Projeto Educativo de Agrupamento  

 

 De acordo com as metas estabelecidas para a vigência do Projeto Educativo do 

Agrupamento, articuladas com a programação anual ao nível do PPA, será possível 

monitorizar o seu desenvolvimento e elaborar as estratégias de correção adequadas, 

sempre que os desvios assinalados sejam significativos e indiciadores de uma elevada 

probabilidade do não cumprimento do plano elaborado. Os intervenientes serão, 

naturalmente, os membros do Conselho Pedagógico e da equipa de autoavaliação, que 

efetuarão o levantamento e o tratamento de dados que permitirão avaliar anualmente o 

grau de execução do programado e a análise dos respetivos desvios, assim como a 

viabilidade do cumprimento das metas estabelecidas no PEA. Os resultados constarão 

dos relatórios anuais de atividades a apresentar ao Conselho Geral.  

 Para além da avaliação e acompanhamento da execução do PEA, o 

Agrupamento vai ainda continuar a desenvolver, com base na informação fornecida pela 

Equipa de autoavaliação, processos avaliativos de caráter institucional, que permitirão o 

cruzamento de dados e de perspetivas, enriquecendo o autoconhecimento institucional, 

com o objetivo de melhoria do Agrupamento. 
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8. Anexos 

Quadros de definição de metas a atingir 

Anexo I – Taxa de transição/conclusão 
 

Taxa de transição/conclusão 

Ensino Básico – 1º CEB 15/16 16/17 17/18 

2 º ano 88,4% 89,3% 90,2% 

3º ano 92,1% 93,0% 94,0% 

4º ano 100% 100% 100% 

Ensino Básico – 2º CEB 15/16 16/17 17/18 

5º ano 85,6% 86,5% 87,4% 

6º ano 96,7% 97,6% 98,6% 

Ensino Básico – 3º CEB 15/16 16/17 17/18 

7º ano 85,0% 85,9% 86,8% 

8º ano 95,5% 96,5% 97,5% 

9º ano 94,9% 95,9% 96,8% 

Ensino Básico Secundário 15/16 16/17 17/18 

10º ano 97,0% 97,9% 98,9% 

11º ano 96,5% 97,4% 98,4% 

12º ano 69,5% 70,2% 70,9% 

Cursos Profissionais 15/16 16/17 17/18 

1º ano 100% 100% 100% 

2º ano 100% 100% 100% 

3º ano 84,1% 85% 85,8% 

 

 

Anexo II- Sucesso em todas as disciplinas 

Sucesso a todas as disciplinas 

Ensino Básico – 1º CEB 15/16 16/17 17/18 

1º ano 88,5 91,1 93,8 

2 º ano 75,3 77,6 79,9 

3º ano 81,6 84,0 86,5 

4º ano 100 100 100 

Ensino Básico – 2º CEB 15/16 16/17 17/18 

5º ano 57,0 58,8 60,5 

6º ano 78,2 80,5 82,9 

Ensino Básico – 3º CEB 15/16 16/17 17/18 

7º ano 58,3 60,1 61,9 

8º ano 62,0 63,9 65,8 

9º ano 48,9 50,4 51,9 

Ensino Básico Secundário 15/16 16/17 17/18 

10º ano 82,2 84,7 87,2 

11º ano 91,3 94,0 96,9 

12º ano 70,6 72,8 75,0 

 


