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I. Caracterização
I.I. Histórico
O Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo foi constituído em julho de 2012,
agregando o Agrupamento Vertical Dr. Francisco Gonçalves Carneiro e a Escola
Secundária Dr. António Granjo. À data da agregação, do novo Agrupamento faziam
parte vinte estabelecimentos de ensino, sete localizados em meio urbano e os
restantes em meio rural. Esse número tem vindo a sofrer pequenas alterações em
função das opções do Ministério da Educação e Ciência, relativamente à reorganização
da rede escolar, refletindo a escassez de população em idade escolar nas zonas mais
distantes da sede de concelho. Os diferentes estabelecimentos de ensino encontramse consideravelmente dispersos, distando, os mais longínquos, cerca de quinze
quilómetros da escola sede.
No que respeita ao contexto socioeconómico, é de referir que, no passado recente,
cerca de 46% das crianças e alunos eram abrangidos pelos escalões da ação social
escolar. É ainda significativo o facto de haver uma percentagem de cerca de 27% de
alunos transportados.
A população docente, era constituída por cerca de 226 professores e educadores
de infância, caracteriza-se pela sua estabilidade, estando as contratações anuais
praticamente restringidas aos Técnicos Especializados e aos Professores das atividades
de enriquecimento curricular.
No que toca ao pessoal não docente, estavam ao serviço do Agrupamento 22
assistentes técnicos e 73 assistentes operacionais, pertencendo 15 deles ao Município.
A Educação Especial tem sido e mantém-se uma valência com particular relevância
nesta comunidade, uma vez que existiam duas unidades de apoio à multideficiência e
um centro de recursos TIC. O Agrupamento era, ainda, unidade de referência para a
intervenção precoce.
A Associação de Pais estava fortemente enraizada e tinha uma ação relevante em
vários domínios. A Associação de Estudantes circunscreve a sua representatividade à
Escola Secundária.
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I.II. Atualidade
Atualmente, o Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo é constituído pelos
seguintes estabelecimentos de ensino aos quais corresponde a Oferta Educativa
identificada:
Tabela I
Estabelecimento

Oferta Formativa

JI Chaves

Educação Pré-escolar

JI Caneiro

Educação Pré-escolar

JI Casas Novas

Educação Pré-escolar

JI Nantes

Educação Pré-escolar

JI Outeiro Jusão

Educação Pré-escolar

JI Valdanta

Educação Pré-escolar

EB1 nº1 – Santo Amaro

1º Ciclo

EB1 nº3 – Caneiro

1º Ciclo

EB1 nº5 – Casas dos Montes

1º Ciclo

EB1 de Vilar de Nantes

1º Ciclo

EB1 de Valdanta

1º Ciclo

Escola EB2,3 Dr. Francisco Gonçalves

2º Ciclo

Carneiro
Escola Secundária Dr. António Granjo

3º Ciclo e Secundário
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Figura 2

A população docente é, agora, constituída por cerca de 279 docentes, incluindo
28 Educadores de Infância, 4 Técnicos Especializados e 20 Técnicos das Atividades de
Enriquecimento Curricular. Mantém-se alguma estabilidade, estando as contratações
anuais praticamente cingidas aos Técnicos Especializados e aos Professores das
atividades de enriquecimento curricular(AEC).
No que toca ao pessoal não docente, estão ao serviço do Agrupamento 20
Assistentes Técnicos e 61 Assistentes Operacionais, pertencendo 12 deles ao
Município.
O decréscimo, em termos de assistentes operacionais, resulta, essencialmente,
de situações de aposentação que não têm sido compensadas face à Portaria que
estabelece a ratio, mas que é indiferente à dispersão do Agrupamento, às deslocações
dos alunos na hora de almoço, ao facto de sermos um Agrupamento de referência na
área da Educação Especial e, efetivamente, é uma situação que coloca graves
constrangimentos.
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Os nossos alunos totalizam 1464 neste ano letivo o que que configura uma
subida de 39 alunos em relação ao ano letivo anterior. A sua dispersão por níveis de
escolaridade e pela educação pré-escolar carateriza-se na Tabela II:
Tabela II
Educação Pré-escolar

187
Ensino Básico

1º Ciclo

463

2º Ciclo

177

3º Ciclo

330
Ensino Secundário

Cursos Científico-Humanísticos

243

Cursos Profissionalmente Qualificantes

64

Total

1464

Deste total de alunos mais de 50% usufruem de apoios sociais:
Escalão A – 491; Escalão B – 253; Escalão C – 20
Estes dados permitem concluir da realidade heterogénea que nos caracteriza
como, aliás, é característica do verdadeiro serviço público.
O facto de nos constituirmos como Agrupamento de referência, na área da
Educação Especial, faz de nós Polo do Serviço de Intervenção Precoce para o Alto
Tâmega e Barroso, bem como Sede do Centro de Recursos TIC, com influência nesta
mesma área.
As anteriormente chamadas Unidades de Apoio à Multideficiência, hoje, ao
abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018, integradas nos denominados Centros de Apoio à
Aprendizagem, estão em fase de ser três, dada a adaptação de um espaço na Escola
Secundária Dr. António Granjo, a fim de que os alunos, de idades superiores a 12/13
anos, possam acompanhar os seus pares, concorrendo para a tentativa de inclusão e
de os dotar de ferramentas que lhes permitam a máxima autonomia relativa, face às
suas circunstâncias individuais.
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O número de alunos que herdámos abrangidos pelo Decreto-Lei nº3/2008 foi
de 86, estando já todos reavaliados de acordo com o Decreto-Lei nº54/2018.
Entretanto, surgiram, foram propostos e estão a usufruir de medidas, de
acordo com o referido DL, 42 alunos, totalizando, portanto, 128 alunos com medidas
ao abrigo de Decreto-Lei nº54/2018.
Não obstante estas frentes de ação e a imensa heterogeneidade do nosso
“público”, entendemos desenvolver uma ação que permita o crescimento conjunto,
assente nos Princípios e Valores enunciados neste documento, dando continuidade e
expandindo a política, já assumida, de recurso a estruturas como o Gabinete de Apoio
ao Aluno, Serviços de Psicologia e Orientação, Biblioteca Escolar e Sala de Estudo, cuja
ação é monitorizada pelo SASPSE (Serviços de Apoio Socioeducativo e Promoção do
Sucesso Escolar), pretendendo-se continuar a desenvolver uma ação que, acima de
tudo, continue a contribuir para a garantia de igualdade de oportunidades.
Não escamoteamos a nossa realidade e sempre preferimos conhecer realmente
o nosso ponto de partida para podermos monitorizar a nossa ação e, se possível,
melhorá-la.
Não podemos, com base neste princípio, ter deixado de ficar contentes com o
resultado do nosso Agrupamento no Ranking alternativo das escolas: aquele que avalia
o quanto as escolas melhoram os seus alunos. Mais do que as palavras, a imagem:

Figura 3:
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II.O Projeto
II.I. Missão, Princípios e Valores
O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, como
documento estratégico, é um “documento curto, breve e preciso, de fácil leitura para
todos. Responde a algumas necessidades fundamentais da comunidade educativa,
nomeadamente de professores e alunos, dos pais e encarregados de educação, bem
como do meio económico e social da região. Preconiza-se como um *…} guia
esclarecedor, para os pais e encarregados de educação, acerca das opções escolares e
profissionais para o futuro dos seus filhos e um indicador relevante de recursos
humanos disponíveis no mundo do trabalho, potenciador de emprego e do
desenvolvimento económico e social local.”
(AZEVEDO, R., FERNANDES E., LOURENÇO, H., BARBOSA, J., SILVA,

J., COSTA, L., NUNES, P. , 2011)

É, ainda, um documento orientador de toda a atividade da organização e há-de
concorrer para cumprir com objetivos preconizados no documento de candidatura da
Diretora e, como tal, a aproximação máxima à grande Missão:

“A missão deve ser a de formar cidadãos academicamente preparados, socialmente
integrados e pessoalmente autónomos e interventivos, orientados pelos valores de
cidadania assentes nos pilares do respeito, da justiça e da tolerância.”
Paula Barros, in Projeto de Candidatura a Diretora
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Há, por isso, que fazer convergir diferentes fatores e interligar forças e
motivações diversas, para a dita aproximação a este desígnio, como se ilustra abaixo,
não perdendo de vista os Princípios e Valores essenciais que temos por objetivo nos
orientem:
Princípios
Universalidade

Respeito e Integralidade

Equidade e Solidariedade

Trabalho e Cidadania

Valores
Educação para a cooperação, abertura
ao meio e dimensão europeia da
educação
Educação para a liberdade, autonomia e
responsabilidade
Educação para o desenvolvimento
integral
Educação, assente na igualdade de
oportunidades, para uma cultura de
inclusão, nomeadamente, de alunos com
diferentes necessidades
Educação, em todas as unidades do
Agrupamento, para, através do culto do
trabalho, contribuírem para dotarem os
alunos de capacidades bem
desenvolvidas, valores e conhecimentos
estruturantes, consciencializando-os
para o exercício responsável dos seus
direitos e deveres de cidadania

Figura 4
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II.II. Visão
A Visão estratégica não se deve afastar de:

“Que o Agrupamento de escolas Dr. António Granjo, através dos seus resultados em
termos de formação de cidadãos e do seu dinamismo em termos de intervenção
social, se constitua, seja olhado, visto e respeitado como um parceiro indispensável
na estratégia educativa municipal e no desenvolvimento cultural, social e económico
do município de Chaves e da região do Alto Tâmega.”

Figura 5

Para seguirmos o percurso acima preconizado, implica estabelecer metas,
objetivá-las e definir estratégias. Obviamente, a monitorização exige, também,
indicadores de medição do nível de consecução dos objetivos, em relação às metas.
É a este exercício que nos propomos e que, para poder ser realizado
sustentadamente, exige:

Figura 6
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Sem jamais esquecermos que:

Figura 7

E que é assente nestes saberes que o percurso se pode fazer com êxito:

Figura 8

O Decreto-Lei nº54/2018 acaba por constituir um suporte ao que já constituía
uma máxima do Agrupamento: A Educação para a Inclusão e Igualdade de
Oportunidades, contribuindo para a formação de cidadãos livres:

Figura 9
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Partindo deste princípio, a prática é assente sempre nas possibilidades, por um
lado, de enriquecimento, que a diferença nos faculta e, por outro lado, de, a cada
momento, encontrarmos os meios de saudável convívio e aproximação entre os alunos
e professores de diferentes características e até faixas etárias:

Figura 10

Entendemos até que, entre outros fatores, como o contributo para a formação
dos alunos, à luz do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, poderá ser um
estímulo para manter o percurso no Agrupamento, ao longo dos 12 anos de
escolaridade.
Entendemos que o histórico deste Agrupamento é fundamental para a
apresentação de um plano estratégico, com objetivos claros e que, em si, permita
perceber os pontos reconhecidos como fortes, porque serão potenciados, e os pontos
de melhoria, porque serão apontados novos caminhos. Fundamental também é
conhecer e perceber os fatores que, em si, se constituem como constrangimentos, no
sentido de que se convertam em oportunidades e os fatores que, em si, se constituem
como oportunidades.
Assim, não obstante toda uma política de escola, que foi desenvolvida no
sentido de procurar colmatar as dificuldades emergentes dos fatores que elencámos
como constrangimentos ou pontos de melhoria e, ainda, do salto qualitativo em
domínios essenciais como, por exemplo, a inclusão, a redução clara taxa de abandono
escolar, o saldo positivo na relação entre resultados internos e resultados de exames
nacionais, a prática do exercício de autoavaliação, entre outros, consideramos que é o
momento para dar seguimento a toda uma vasta estratégia que produziu importantes
frutos e honrá-la através do reconhecimento do muito que ainda há a fazer e fazê-lo.
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Como em tudo, há um tempo e depois de tempo, vem tempo, que se quer
sempre renovado e revigorado, para que novos atores, com novas forças, possam
enriquecer, com estratégias diversificadas, o trabalho herdado que – reconhecemos - é
muito e não pode, por princípio algum ou por qualquer força extern, ser posto em
causa ou descontinuado.
Há, e devemos assumi-lo sem receios, um espaço para:

Figura 11
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III. Fatores de Constrangimento/Pontos de Melhoria
Após a referida análise e de considerarmos como:
“Pontos fortes “:

a) a consistência do corpo docente, o que garante a continuidade pedagógica;
b) a diversidade de instalações do Agrupamento, com possibilidade de diferentes
ofertas complementares à oferta educativa académica;
c) a aposta em ofertas diversificadas, com fortalecimento das áreas
diferenciadoras “artes, saúde, educação especial, de que somos Agrupamento
de referência”;
d) a constituição do Agrupamento como sede de recursos e valências que nos
expandem a todo o Alto Tâmega “intervenção precoce e CRTIC”;
e) a heterogeneidade do público-alvo, o que permite que os alunos vivenciem, de
forma orientada, situações que se aproximam da sociedade real, para a qual,
enquanto escola pública, os preparamos;
f) a evolução positiva dos indicadores de abandono escolar precoce.

Também consideramos fatores de constrangimento e pontos de melhoria:

a) a falta de consistência na evolução das taxas de sucesso em áreas de estudo
nucleares;
b) a dificuldade de articulação pedagógica entre diferentes ciclos de
aprendizagem;
c) a dificuldade de articulação pedagógica entre docentes das mesmas áreas
disciplinares e/ou entre docentes de diferentes áreas disciplinares, mas
complementares;
d) uma estratégia insuficiente de incentivo ao trabalho colaborativo;
e) a desmotivação dos colaboradores: pessoal docente e não docente;
f) a diminuição do número de alunos do Agrupamento, em consequência de um
movimento demográfico determinado pela redução acentuada da taxa de
natalidade, dos movimentos migratórios, mas também, pelos alunos que se
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perdem em direção a outros Agrupamentos, sobretudo em fases de transição
de ciclos de escolaridade;
g) a visibilidade insuficiente às áreas diferenciadoras do agrupamento;
h) a falta de uma estratégia de marketing capaz de atrair novos alunos;
i) o insuficiente envolvimento dos pais / encarregados de educação na vida da
escola;
j) uma ainda precária estratégia de conquista de parcerias estratégicas que
determinem uma intervenção sistemática e consistente ao nível da
comunidade envolvente;
k) falta de espírito coletivo de Agrupamento;
l) alguns focos de indisciplina, dentro e fora da sala de aula, com maior incidência
no 3º ciclo.

O reconhecimento do acima elencado implica que, estrategicamente, sejam
definidos campos de intervenção que concorram para a melhoria da qualidade da
gestão e da prática pedagógica, bem como da organização e funcionamento e da
relação com a comunidade interna e externa ao Agrupamento.

Figura 12

Para tal, é necessário que nos foquemos em áreas que se constituam como
campos de intervenção e concentremos a ação de todos em torno de um rumo que
conduza, efetivamente, à aproximação às nossas metas:
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IV. Campos de Intervenção
Com enfoque interno

Com enfoque no exterior

- Gestão e liderança

- Parcerias

- Pedagógico

- Afirmação pelas áreas diferenciadoras

- Espaços físicos

- Identidade

A concentração da ação tem de estar, deve estar espelhada na convergência
dos documentos estruturantes do Agrupamento.
Efetivamente, o Projeto Educativo não “vive” sozinho, sendo, contudo, o
grande documento orientador:

Figura 13
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V. Ponto de Partida
Subordinado ao tema “Liberdade, liberdades”, entendemos que devemos
propor Metas de cariz, desde logo, Pedagógico (pois este é o nosso primado) , mas
também de cariz Profissional e de cariz Organizacional. Entendemos, ainda, que estas
metas têm de ser mensuráveis, permitindo a monitorização constante da execução do
Projeto Educativo, com expressão anual, através do trabalho da Equipa de Avaliação
Interna.
Não podemos deixar de colocar ênfase nas áreas diferenciadoras do nosso
Agrupamento, pelo que elas contribuem para a formação global dos nossos jovens e se
constituem como alternativas que lhes permitem um percurso contínuo e um
aprofundamento de aprendizagens essenciais, associadas à aquisição de competências
que lhes abrem horizontes, numa sociedade cada vez mais competitiva.

Figura 14

Assim, pretendemos:
- aprofundar, à luz do Decreto-Lei 54/2018 o espírito inclusivo, a capacidade de
lidar e aprender saudavelmente com a diferença, a integração de alunos com medidas
seletivas e adicionais no mercado de trabalho, alargando os parceiros ao nível dos PIT,
contribuindo para esbater o estigma, na oferta de trabalho e na contratação de jovens
com limitações, afirmando a nossa referência ao nível da Educação Especial.
- contribuir para a formação de jovens que se integrem numa sociedade em
que a diferença seja olhada como elemento enriquecedor e a respeitar.
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Figura 15

Assumindo que a verdadeira inclusão passa por criar condições de igualdade de
oportunidades, no sentido de que todos possam adquirir as ferramentas necessárias,
para se tornarem cidadãos autónomos, e assumindo também que a diferença não
pode ser tratada por igual, entendemos que devemos alargar as ofertas de vias
profissionalizantes, abarcando algumas em que os alunos com medidas adicionais e
seletivas possam, efetivamente, adquirir competências para a sua integração social.

Figura 16

Atingir este desígnio implica o estabelecimento de um relacionamento leal e
coerente com os parceiros educativos e afirmar a referência do Agrupamento ao nível
da Educação Especial.
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O reforço da ação do Centro de Recursos TIC pode contribuir ainda para uma
maior autonomia dos jovens que apresentam características especiais.

Figura 17

O sentido inclusivo associado à integração de jovens com características
especiais implica a aposta reforçada na área da Educação para a Cidadania, pelo que a
introdução na Matriz do 5º ano da Oficina do Ser e do Agir I e na do 7º ano a Oficina do
Ser e do Agir II foram resultado de uma ponderação cuidada pela exigência de
planificação conjunta entre 2º e 3º Ciclos, no sentido de se integrarem na Estratégia
Nacional para a Cidadania e, por outro lado, dar sentido à continuidade dos estudos na
passagem do 2º para o 3º ciclo.

Figura 18

O estímulo à participação em projetos que despertem a consciência cívica e
contribuam para a interiorização do justo equilíbrio entre direitos e deveres deve
resultar de um acompanhamento dos alunos, em termos de preparação e
consciencialização dos reais objetivos dos projetos, do supremo interesse na

Página 19 de 45

Projeto Educativo AEAG – 2018/2021
participação e desenvolvimento da capacidade para apresentar propostas, debatê-las,
argumentá-las e respeitar democraticamente os resultados.
Neste sentido, Programas, como o Parlamento dos Jovens, o Euro-escolas, o
Orçamento Participativo das Escolas, podem ser referência até para o desenvolvimento
de outros projetos de âmbito escolar, mas que se orientem para estes objetivos.

Figura 19

Dar visibilidade à área das Artes, não abdicando do espaço de autonomia
concedido pelo Decreto-Lei Nº 55/2018, para lhe dar ênfase nas suas diferentes
dimensões, iniciando o percurso a este nível no pré-escolar e dando-lhe continuidade,
inclusivamente, recorrendo a coadjuvâncias entre docentes de diferentes níveis de
ensino;
Aprofundar e conquistar parcerias que permitam a visibilidade e suporte de
ação ao Clube das Artes.

Figura 20
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Estimular parcerias que permitam a visibilidade nos diferentes equipamentos
do Agrupamento da capacidade artística dos nossos jovens, desde tenra idade,
aprofundada no percurso de opção “Artes Visuais” e incentivar mostras de ação do
Grupo Experimental de Teatro, no âmbito do Agrupamento e da Comunidade.

Figura 21

A fim de contribuir para concretizar esta área, foi enriquecida a Matriz
Curricular do 1º Ciclo, de acordo com o espaço de autonomia concedida, na área das
Expressões Artísticas, incluindo Artes Visuais, Dança e Música e Expressão
Dramática/Teatro.
Também na Matriz Curricular do 2º Ciclo foi introduzida, em Complemento à
Educação Artística, a disciplina “Oficina de Expressão Musical e Dramática”.
Numa sociedade global, em que a informação se assume como fundamental
para a inserção social e circula a um ritmo estonteante, entendemos que a destreza no
domínio das TIC e a capacidade para filtrar informação constituem um elemento
indispensável na formação das crianças e jovens, dada a facilidade de acesso a
instrumentos associados às novas tecnologias.
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Figura 22

Figura 23

Alargar os horizontes dos nossos jovens e elementos da comunidade educativa,
através da continuidade de candidaturas a projetos internacionais que acrescentem
aos que já temos no terreno, proporcionando novas experiências e potenciando a
sensibilidade à tolerância e multiculturalidade.

Figura 24
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Continuar a aposta no Ensino Experimental das Ciências, aproveitando espaços
específicos do Agrupamento para atividade experimental e espaços do concelho para
trabalho de campo. Cultivar e aprofundar o trabalho do Clube “Ciência Viva na Escola”
(Resultante da fusão do Clube de Ciência e do Clube do Ambiente), proporcionando
momentos em que alunos de diferentes ciclos/níveis de ensino deles possam usufruir,
complementando as suas aprendizagens essenciais.
Estabelecer parcerias, nomeadamente, no âmbito do “Ciência Viva”, incluindo a
candidatura financeira como forma de obter meios para uma maior eficácia no
trabalho.
A fim de fortalecer este espírito, foi introduzida na Matriz Curricular do 2º Ciclo,
no âmbito do DL nº55/2018, em alternativa a 1 hora de Apoio ao Estudo, a Oficina de
Ciências, destinada, especificamente, à prática do Ensino Experimental.

Figura 25
Figura 26
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VI. Ponto de Chegada
Entendemos, assim, que a nossa Missão, já expressa neste documento, se
tornará efetiva se formos sendo capazes de melhorar as nossas práticas, contribuindo
para formar:

Figura 27

Figura 28

Figura 29
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VII. OBJETIVO CENTRAL – A
Melhorar o sucesso educativo e profissional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

✓
1. Fomentar a evolução das aprendizagens nos domínios da
expressão, comunicação e formação pessoal e social;
2. Promover o sucesso educativo dos alunos com medidas universais,
seletivas e adicionais;
3. Promover a diversificação de respostas face às necessidades
específicas dos alunos;
4. Garantir a sustentabilidade dos resultados de avaliação externa;
5. Diminuir a diferença CIF/CE, aproximando e, se possível,
melhorando, face à média regional e nacional;
6. Reforçar a ação do SPO em prol da orientação vocacional;
7. Dar ênfase ao trabalho desenvolvido no âmbito da Biblioteca
Escolar como garantia transversal de elevação do nível de
competência nas literacias;
8. Reduzir a taxa de desistência dos alunos do ensino profissional;
9. Aumentar a taxa de conclusão dos cursos profissionalmente
qualificantes;
10. Aumentar a taxa de conclusão do ensino secundário;
11. Reduzir a taxa global de retenções promovendo o sucesso real;
12. Promover a articulação entre os vários níveis de educação e ensino,
visando garantir a interdisciplinaridade;
13. Alargar as ofertas de vias profissionalizantes procurando dar
respostas verdadeiramente inclusivas a todos os alunos;
14. Desenvolver um Plano de Formação direcionado para a melhoria do
desempenho profissional docente e não docente.

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

Promoção da gestão curricular articulada e do trabalho
colaborativo;

Incrementação da atividade experimental, definindo matrizes,

planificações e aderindo a projetos;
Dinamização de atividades de articulação curricular, por turma, a

aplicar a todos os níveis de ensino;
Promoção, no PAA, da articulação entre as atividades curriculares e

os projetos;
Incremento de sessões periódicas de trabalho colaborativo para

reflexão/definição
pedagógicas;

de

estratégias/alteração

de

práticas

Elaboração dos Planos de Turma considerando a articulação

horizontal entre as diferentes disciplinas e as atividades de
enriquecimento curricular;
Organização de medidas de apoio diferenciado;
Promoção de atividades de transição para a vida ativa;

Valorizar o

aluno como um todo com reflexo

nos Critérios de

Avaliação;

de reuniões periódicas entre o Órgão de
Gestão, os
Coordenadores de Departamentos, de Diretores de Turma, a
Associação de Pais/ Encarregados de Educação e a Associação de
Estudantes;
✓
Promover
replicação de formação interna e propor
ações de
formação externa.
Promoção
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VII.I. Indicadores de Avaliação (A)
Indicadores de Avaliação do Projeto Educativo

Metas/Valores Esperados
2020 /2021

M 1. Aumentar em 10% a taxa de
participação em projetos.

Objetivo Central A

M 2. Taxa de sucesso dos alunos com
medidas universais, seletivas e
adicionais superior a 90% .
M 2.1 Assegurar que mais de 60% dos
Planos Individuais de Transição são
implementados com recurso à
comunidade.
M 3. Manter a diversidade das
medidas de apoio implementadas.
M 3.1 Aumentar o nível de
assiduidade às atividades de apoio em
5% .

Valores de Referência
2016 / 2017

Indicadores de Avaliação
Meios de Verificação

VR 1 Aumentar em 5% a taxa
de participação em projetos.

IA1.Taxa de participação em
projetos (Plano de Emergência,
PES, BE, DE, SPO, Clubes…).

VR 2. Taxa de sucesso dos
alunos com medidas
universais, seletivas e
adicionais superiores a 80%
(meta atingida com 93%).

IA2.Taxa de sucesso dos
alunos com medidas
universais, seletivas e
adicionais.

VR 2.1 Assegurar que mais de 50%
dos Planos Individuais de Transição
sejam implementados com recurso
à comunidade.
VR 3. Manter a diversidade
das medidas de apoio
implementadas (superada)
VR 3.1 Aumentar o nível de
assiduidade às atividades de apoio
em 5%.

IA2.1 Taxa de PIT
implementados com
recurso à comunidade.
IA3. Diversidade das
medidas de apoio
implementadas.
IA3.1 Taxa de adesão às atividades
de apoio educativo.

MV 1
Relatórios de avaliação
projetos/planos de turma/
estruturas pedagógicas/clubes.
MV 2
Pautas de avaliação
Pautas /Relatórios
/Grelha de
Monitorização
das medidas/
Atas CP.

MV 3
SASPSE, Registos
SASPSE/pautas apoios
Pautas Apoios/ pautas finais.
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M 3.2 Aumentar 10% a taxa de
transição dos alunos com
apoios educativos.

M 4 Resultados iguais ou superiores
à média nacional.

M 5 Dados estatísticos do ENEB e
do ENES.
No 3.º ciclo ter um desvio igual
ou inferior a 0,7%.
M5.1 Ter um desvio igual ou inferior
ao desvio verificado a nível nacional.

M 6 Aumentar o número de ações
desenvolvidas pelo SPO, em prol da
orientação vocacional.
M 7 Desenvolver, anualmente, pelo
menos quatro projetos/atividades
de articulação com as diferentes
áreas, no âmbito das literacias.
M7.1 Estabelecer, pelo menos, duas
parcerias externas por ano.

VR 3.2 Aumentar 10% a taxa de
transição dos alunos com
apoios educativos.

VR 4 Resultados iguais ou
superiores à média nacional
(meta não atingida).

VR 5 Dados estatísticos do
ENEB e do ENES.
No 3.º ciclo ter um desvio igual ou
inferior a 0,7% (meta não
superada);
Ter um desvio igual ou inferior
ao desvio verificado a nível
nacional (meta não atingida).
VR 6 Manter o número de ações
desenvolvidas no âmbito de
projetos e clubes.
VR 7 (Meta atingida).

IA3.2 Taxa de transição dos alunos
com apoios educativos.

IA4. Tendência
comparativa retrospetiva.

MV 4
Pautas /dados estatísticos
Nacionais.

IA5. Desvio entre as médias das
classificações internas e externas
(nível básico).

MV 5
Dados estatísticos do ENEB
Dados estatísticos dos ENES.

IA5.1 Desvio entre as médias das
classificações internas e externas
(nível secundário).

IA6. Número de
ações desenvolvidas.

IA7. Nº de atividades/projetos
dinamizados com a/pela BE.
IA7.1 Diversidade dos agentes
envolvidos.

MV 6
Relatórios de avaliação/
SASPSE.

MV 7
Relatório de Avaliação da
BE.

IA7.2 Nº de alunos e agentes
externos que recorrem à BE.

M7.2 Incentivar a que, pelo menos
20% dos agentes internos
frequentem a BE.
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M 8 Taxa de desistência,
menor que 10%.

M 9 Assegurar que 75% dos
formandos concluam os Cursos
Profissionalmente Qualificantes em
3 anos.

M 10 Básico - Taxa de transição
maior ou igual a 90% .
Secundário - Taxa de transição maior
ou igual a 80%.

M 11 Básico - Taxa de
retenção inferior a 9%.
Secundário – Manter a Taxa
de reprovação inferior a 20%.

M 12 Garantir, pelo menos, duas
reuniões anuais entre docentes dos
diferentes níveis de ensino.

VR 8 Taxa de desistência,
menor que 10%.

VR 9 Assegurar que 75% dos
formandos concluam os Cursos
Profissionalmente Qualificantes em
3 anos
(meta atingida – no curso CPT
GEq.Inf-73,3% com possibilidade
de conclusão de + 3 alunos).

VR 10 Básico - Taxa de transição
maior ou igual a 90% - meta
atingida Secundário - Taxa de
transição maior ou igual a 85% meta não atingida- desvio de
5%.

IA8.Taxa de desistência dos Cursos
Profissionalmente Qualificantes.

MV 8
Pautas finais.

IA9. Taxa de conclusão dos Cursos
Profissionalmente Qualificantes.

MV 9
Pautas finais.

IA10.Taxa de transição.

MV 10
Pautas finais.

IA11. Taxa de retenção.
MV 11
Pautas finais.

VR 11 Básico – (Meta
atingida dos 10%
Secundário - Taxa de reprovação
inferior a 20%) (12ºano-21% desvio de 1,01).
IA12. N.º de reuniões realizadas.
VR 12 Reunião de articulação
entre 1ºCEB e a educação do
pré-escolar (4 anuais);
Reunião de articulação entre o 1º
CEB e o 2ºCEB (1 anual).

MV 12
Mapa anual de
reuniões/PAA/Atas.
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M 13 Alargar a diversidade de ofertas
curriculares no âmbito dos Cursos
Profissionalmente Qualificantes a três.

M 13.1 Candidatar o Agrupamento à
certificação de qualidade dos Cursos
Profissionalmente Qualificantes.

M 14 Contribuir anualmente com três
formações internas
M14.1 Garantir que pelo menos 70%
do pessoal docente frequentou ações
do Plano de Formação.
M14.2 Garantir que pelo menos 60%
do pessoal não docente efetuou pelo
menos 2 ações do Plano de Formação.

VR 13 Manter a diversidade de
ofertas curriculares (Cursos
Profissionalmente Qualificantes,
cursos vocacionais).
CEFormação (1 t). CPT Aux
Saúde
(Meta atingida - 100%). (CPTASaúde:
40% - prosseguimento de estudos;
60 % empregos).

VR 14 Duas ações – (Meta não
atingida).
>60% de pessoal não docente
frequentou duas ações do Plano de
Formação.

IA13. N.º de cursos formativos.
Profissionalizantes.
IA13.1 Taxa de estágios
garantidos na região.
IA13.2 Taxa de empregabilidade.

IA14. Nº de ações dinamizadas
internamente.
IA14.1 Nº de pessoal docente
abrangido pelo Plano de Formação.
IA14.2 Nº de pessoal não docente
abrangido pelo Plano de Formação.

MV 13
Registos internos. Resultado
da candidatura na
certificação de cada curso.

MV 14
PAA / Plano de Formação e
Registos.
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VIII. OBJETIVO CENTRAL – B
Promover a Cidadania

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓

ESTRATÉGIAS

1.Melhorar o comportamento dos alunos dentro e fora da sala de aula;
2.Diminuir as situações de indisciplina;

Participação ativa da comunidade educativa na melhoria do
serviço educativo, na procura de soluções para resolver os

3.Potenciar a ação do SPO na diminuição das situações de indisciplina;

problemas surgidos;

✓
4.Envolver os pais e encarregados de educação na tomada de conhecimento
das regras e normas de funcionamento da escola;

✓
5.Corresponsabilizar a comunidade na monitorização dos alunos em situação

✓

de desistência/saída precoce;
6.Incentivar a participação dos alunos e dos Pais e Encarregados de Educação

✓
nos órgãos do Agrupamento;
7.Dinamizar as Assembleias de Delegados de Turma;

✓
8.Auscultar, com regularidade, os alunos sobre o funcionamento do
Agrupamento;

✓
9.Incentivar a participação dos alunos na definição do PAA;
10.Otimizar a disciplina de Oferta Complementar na educação para a

✓
cidadania;
11.Fomentar a participação dos alunos em projetos e ações de natureza cívica.

✓

Envolvimento dos EE e das famílias na partilha de
responsabilidades e cooperação com a Escola;
Uniformização de critérios e estratégias de atuação;
Envolvimento dos alunos em projetos e iniciativas que melhorem
a sua integração, criatividade e consciência cívica;
Implementação de Projetos de Reflexão e Desenvolvimento das
Competências Sociais e Emocionais;
Estabelecimento de compromissos e metas de sucesso com
alunos e Encarregados de Educação;
Fortalecimento no Agrupamento de um sistema de monitorização
de situações de indisciplina;
Desenvolvimento do Plano de Educação Sexual (PES);
Reorientação da metodologia de trabalho e dos temas da Oferta
Complementar.
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VIII.I. Indicadores de Avaliação (B)
Indicadores de Avaliação do Projeto Educativo
Objetivo Central B – Promover a Cidadania

Objetivo Central B

Metas/Valores Esperados
2020 /2021

Valores de Referência
2016 / 2017

Indicadores de Avaliação

M 1. Diminuir em 10 % o número
de medidas disciplinares
corretivas aplicadas.

VR 1. Diminuir em 10 % o número de
medidas disciplinares corretivas aplicadas
(meta não superada).

IB1. N.º de medidas disciplinares
corretivas aplicadas.

M 1.1 Diminuir em 10 % o
número de alunos encaminhados
para o Gabinete de Apoio ao
Aluno (por razões disciplinares
e/ou comportamentos
desajustados).
M1.2 Aumentar em 10% o nº de
prémios de mérito de
desempenho e de mérito social
atribuídos.

VR 1.1 N.º de alunos encaminhados para o
Gabinete de Apoio ao Aluno (por razões
disciplinares e/ou comportamentos
desajustados) não superada.

IB1.1 N.º de alunos encaminhados para
o Gabinete de Apoio ao Aluno
(por razões disciplinares e/ou
comportamentos desajustados).

VB1.2 Aumentar em 10% o nº de prémios
de mérito de desempenho e de mérito
social atribuídos.

IB1.2 N.º de prémios de mérito de
desempenho e de mérito social
atribuídos.

M 2 Diminuir em 15% o número
de medidas disciplinares
sancionatórias aplicadas.

VR 2 Diminuir em 10 % o número de
medidas disciplinares sancionatórias
aplicadas.

IB2.N.º de medidas disciplinares
sancionatórias aplicadas.

Meios de Verificação
MV 1 Registos
internos/CT/CP.

MV 2
Registos internos/CT/CP.
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M 3 Desenvolver, pelo menos,
três ações por ano sobre
comportamentos disruptivos.

VR 3.

IB3. N.º de ações desenvolvidas.

MV 3 Relatório do SPO e
SASPSE.

IB4.Taxa de participação nas reuniões.
M 4 Aumentar em 10% a taxa
de participação nas reuniões.
M 5 Monitorizar, pelo menos,
50% dos alunos em situações
de desistência/saída precoce.
M 6. Manter em 5% a
participação dos alunos
nas reuniões para que são
convocados.

MV 4
Registos de presença.

VR 4 Aumentar em 5% a taxa de participação
nas reuniões – meta superada.

VR 5.

VR 6 Aumentar em 5% a participação
dos alunos nas reuniões para que são
convocados – (meta não superada).

IB5. N.º de monitorizações.

IB6.Taxa de participação nas reuniões
para as quais são convocados.
IB6.1 Evidências recolhidas no âmbito
do processo de autoavaliação.

MV 6
Registo de presenças
/atas.
Inquérito.

IB7. N.º de reuniões realizadas.

MV 7
Registos de presenças
/atas

M 6.1 Garantir que, pelo menos,
30% dos encarregados de
educação e alunos manifesta
que se sente representado nas
diferentes estruturas.
VR 7.
M
7
Garantir
que
as
Assembleias de alunos reúnam,
pelo menos, três vezes por ano.
M 8 Assegurar que, pelo menos,
30% dos alunos manifesta que se
sente auscultado sobre o
funcionamento do Agrupamento.

MV 5
Registos internos/CT/CP.

MV 8
Inquérito
VR 8.

IB8. Evidências obtidas no âmbito do
processo de autoavaliação.
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M 9 Estimular a organização
de, pelo menos, três ações
globalizantes do Agrupamento
por ano.

M 10 Assegurar a realização de,
pelo menos, duas reuniões por
ano entre 2º e 3º ciclos

VR 9 Aumentar em 10 % o número de
atividades promovidas pelos alunos
e/ou dinamizadas em parceria com estes
– (meta não superada).

VR 10.

IB9. N.º de atividades promovidas
pelos alunos e ou dinamizadas em
parceria com estes.
IB10. N.º de reuniões de
programação articulada.
IB10.1 Nº de ações dinamizadas.

MV 9
PAA
Outros registos
e/ou evidências.
MV 10
PAA
Atas
Relatórios.

M10.1 Garantir a realização de 2
ações por ano direcionadas à
Educação para a Cidadania.

M 11. Garantir que em cada ano
ocorra a implementação de
pelo menos 2 projetos/ações de
âmbito nacional e 1 ação de
âmbito internacional.

VR 11.

IB11. N.º de projetos/ações
IB11.1 N.º de alunos envolvidos em
projetos/ ações.

MV 11
PAA
Relatórios
Atas.

M 11.1 Envolver, pelo
menos, 10% dos alunos.
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IX. Objetivo Central – C
Afirmar a nossa identidade e o nosso espaço na comunidade

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

✓
1. Desenvolver a identidade e cultura de Agrupamento;
2. Fomentar a valorização da Escola junto da Comunidade;

✓

3. Promover a cultura da participação ativa;
4. Reforçar a comunicação entre o Agrupamento e a comunidade;
5. Reforçar a presença e participação dos Encarregados de Educação nas

✓
✓

atividades, particularmente na escola sede;
6. Elevar o número de parcerias entre o Agrupamento e a comunidade;

✓

7. Sensibilizar e mobilizar a comunidade educativa para a procura de
soluções sustentáveis para a escola e o meio;
8. Participação em projetos de âmbito regional, nacional e internacional;
9. Adequar temas de projetos à estratégia de desenvolvimento regional,
no sentido de estabelecer parcerias alargadas;
10. Alargar o número de entidades envolvidas nas Formações em Contexto

✓
✓

Definição de um modelo de atuação concertado no cumprimento
de regras e do controlo da disciplina;
Implementação de um sistema de articulação intra e intersectorial
para a promoção da reflexão e partilha de experiências;
Reforço da identidade do Agrupamento através da adoção de
procedimentos comuns e da uniformização da documentação
oficial;
Adequação do Plano de Formação às áreas prioritárias do

Agrupamento, apostando também na formação entre pares;
Divulgação de boas práticas entre pares;

Envolvimento dos alunos na elaboração do P.A.A com propostas

de atividades. (também meta 2);
✓
Divulgação dos trabalhos realizados na escola;
✓

Realização de uma atividade anual com impacto e que identifique

✓

de Trabalho e nos Planos Individuais de Transição;
11. Modernizar e otimizar as instalações físicas;
12. Melhorar a eficiência orçamental.

Realização de reuniões entre a Direção, os Pais e Encarregados de
Educação;

✓

a cultura do Agrupamento;
Promoção de ações de modernização e otimização das instalações
físicas do agrupamento;
Ampliação de receitas próprias, através do recurso a alugueres,
patrocínios, protocolos e candidaturas financeiras.
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IX.I. Indicadores de Avaliação (C)
Indicadores de Avaliação do Projeto Educativo

Objetivo Central C

Objetivo Central C – Afirmar a nossa identidade e o nosso espaço na comunidade

Metas/Valores Esperados

Valores de Referência

2020 /2021

2016 / 2017

M 1. Garantir que 85% das
atividades são divulgadas num
dos diferentes meios.
M 1.1 Assegurar a realização da
divulgação da oferta formativa
em 5 meios/ suportes de
comunicação.

VR 1 Garantir que 70% das
atividades sejam divulgadas num
dos diferentes meios – (meta
atingida).
VR 1.1 Assegurar a realização da
divulgação da oferta formativa em
4 meios/ suportes de comunicação
– meta atingida.

M 2 Envolver o Agrupamento em, VR 2 Aumentar em 10% o número
pelo menos, 4 atividades em
de interações com o meio – meta
parceria com a comunidade, por
não atingida.
ano.

Indicadores de Avaliação
Meios de Verificação

IC1. N.º de atividades e ações
divulgadas.
IC1.1 N.º de suportes de comunicação
de divulgação da oferta formativa.

MV 2
PAA e Atas.

IC2. N.º de atividades desenvolvidas.

MV 3
PAA
Registos.

IC3. N.º de atividades.
M 3 Ser o Agrupamento a
promover pelo menos uma
atividade por ano que envolva
toda a comunidade.

VR 3.

VR 4.

MV 1
Relatório Avaliação
PAA
Entrevista/conhecime
nto
direto/cartazes/portal
/jornal/rádio local.

IC4. Número de reuniões promovidas
pelo Agrupamento com forças vivas da
região.

MV 4
Convites/Registos.
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IC4.1 Número de presenças nas
atividades dinamizadas pelas forças
vivas da região.

M 4. Garantir, pelo menos, três
reuniões com forças vivas do
concelho, por ano.
M 4.1 Assegurar presença em
90% das atividades dinamizadas
pelas forças vivas do concelho.
M 5 Aumentar em 15% a taxa
de participação em atividades
que envolvam a comunidade
educativa na escola sede.
M 6 Aumentar em 40% o número
de parcerias/protocolos entre o
Agrupamento e a Comunidade.

M 7 Assegurar a realização de
duas atividades anuais e
acolher duas propostas de
soluções por ano para o
problema da sustentabilidade.
M 7.1 Proporcionar a
participação em, pelo menos,
duas ações por ano relativas
à temática.
M 8 Assegurar que, pelo menos,
30% do número de alunos
participem em
projetos/atividades.

IC5. Taxa de participação.

VR 5 Aumentar em 10% a taxa de
participação em atividades que
envolvam a comunidade
educativa dentro e fora do espaço
escolar – meta atingida.
VR 6.

MV 5
PAA
Atas
Registos.
IC6. N.º de parcerias/protocolos
estabelecidas.

MV 6
Registos.

IC7 N.º de iniciativas dinamizadas neste
âmbito.
IC7.1 Nº de participações em ações
promovidas neste âmbito.

VR 7.

MV 7
Atas
PAA.

VR 8 Aumentar o n.º de alunos que
participam em projetos/atividades.

MV 8
Relatórios/atas
PAA.

VR 8.1 Aumentar em 5% o n.º
de alunos distinguidos em
projetos/atividades.

IC8 N.º de alunos que participam em
projetos/atividades.
IC8.1 N.º de alunos distinguidos em
projetos/ atividades.
IC8.2 N.º de projetos.
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M 8.1 Procurar que 5% do n.º
de alunos envolvidos sejam
distinguidos.
M 8.2 Garantir, em cada ano, a
implementação de pelo menos
10 projetos/atividades.
M 9 Candidatar o agrupamento
a, pelo menos, um projeto por
ano no âmbito da divulgação das
características da região.
M 10 Aumentar em 25% o nº
de protocolos/parcerias.

M11 Assegurar a realização de
pelo menos três ações de
modernização e inovação das
instalações.

VR 8.2 Garantir, em cada ano, a
implementação de pelo menos 5
projetos/atividades – meta
atingida.

VR 9.

VR 10 Aumentar o número de
protocolos/parcerias – (meta
atingida).

MV 9
Candidaturas/Atas/
PAA/Registos.

IC9. Nº de projetos associados às
caraterísticas regionais do território.

MV 10
Atas/ Entrevista Dir.
Curso/Texto de
Protocolos e
Parcerias.

IC10 N.º de parcerias/protocolos
estabelecidas.

IC11 N.º de ações de modernização e
inovação (Reabilitação/nobilitação de espaços).
VR11.

VR12. Meta atingida.

M12 N.º de contratos, patrocínios,
protocolos e candidaturas
financeiras.

MV 11
Registos
Relatórios.

IC12 Identificação de receitas próprias .

MV 12
Atas
Registos
Protocolos e Parcerias
Candidaturas
financeiras.
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X. Avaliação e Divulgação
Este Projeto Educativo será objeto de monitorização no ano letivo de 2019/2020, com
objetivo formativo, pela Equipa de Avaliação Interna, de acordo com o método CAF;
Em 2020/2021 será objeto de Relatório Final de Avaliação.

Após a respetiva aprovação, o Projeto Educativo será divulgado através dos Órgãos
próprios do Agrupamento, da página do Agrupamento e em sessão pública, para a
comunidade educativa, realizada para o efeito.
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Este documento obteve parecer favorável, por unanimidade, em reunião do
Conselho Pedagógico de 22 de maio de 2019.
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A Diretora do Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo submete o presente
Projeto Educativo à aprovação do Conselho Geral, em reunião de julho de 2019.
O Projeto Educativo foi aprovado em reunião de Conselho Geral do dia 24 de
julho de 2019.
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