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INTRODUÇÃO

O Projeto Educativo (PE) é um instrumento necessário à organização escolar. Contribui para
tornar socialmente reconhecível a identidade da escola/agrupamento, no âmbito da sua autonomia
e consubstancia a filosofia educativa do nosso Agrupamento influenciada pelo paradigma nacional
de educação e pela realidade local e regional. Conhecimento, Responsabilidade, Qualidade, pilares
em que assenta a nossa perceção do que é hoje a Escola, justificam o título atribuído. De facto, urge
desenvolver nos alunos as competências que lhes permitam lidar com o crescimento exponencial de
informação, na sociedade atual, sendo indispensável que cada indivíduo domine um conjunto de
literacias que permitam a transformação da informação em conhecimento capaz de gerar capital
humano potenciador do crescimento económico e social. De igual modo, requer-se hoje à Escola que
forme indivíduos capazes de exercer a sua cidadania de forma autónoma, responsável e
participativa.
O Projeto Educativo do nosso Agrupamento deverá refletir a qualidade de ensino que todos
pretendemos para a escola pública, em geral, e para o Agrupamento, em particular, como uma escola
de sucesso e de futuro.
Os princípios orientadores dizem respeito aos fatores que contribuem para o sucesso
educativo, devendo o nosso Agrupamento delinear as suas forças e as oportunidades de curto e
médio prazo, nomeadamente na consecução dos resultados escolares de excelência, na assunção de
posturas e condutas cívicas exemplares alicerçadas na exigência, trabalho, respeito, igualdade,
inclusão, solidariedade, participação democrática e sentido de responsabilidade. Entendido desta
forma, como princípio identificador de toda a ação educativa, o Projeto Educativo constituirá um
ponto de referência para a gestão e tomada de decisões dos órgãos da escola e dos agentes
educativos, garantindo a unidade de ação nas diferentes dimensões da escola, evitando, desta
forma, atitudes isoladas, apoiando a contextualização curricular dos cursos, turmas e percursos
educativos dos alunos, adequando o ensino às características e motivações dos alunos e
harmonizando a atuação dos docentes.
Este documento, de caráter pedagógico e interventivo, reitera os princípios, valores, metas e
objetivos anteriormente definidos e pretende, por isso, continuar a orientar a ação educativa da
escola e constituir um guia de trabalho, que assegure a coerência e a coesão necessárias ao
planeamento estratégico das suas ações, no sentido de promover o sucesso e gerar soluções
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inovadoras, que permitam dar resposta à multiplicidade de desafios que a escola enfrenta na
atualidade.
A complexidade inerente a este processo compromete e vincula todos os membros da
comunidade educativa numa construção coletiva, em torno de um desígnio comum - reduzir o
insucesso e melhorar as aprendizagens, tornando-as mais qualificantes.
Os novos desafios sociais reclamam, cada vez mais, uma escola que habitue cada um ao
esforço, ao trabalho, ao questionamento, à pesquisa, à construção, à inovação, a ir mais longe, para
se poder manifestar naquilo que é. Desta maneira, as expectativas da comunidade educativa, a sua
capacidade empreendedora, o empenhamento em estratégias eficazes de ação, concretizam-se num
projeto aglutinador que defina um sentido para a ação coletiva e produza uma identidade.
O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Montemor (AEMOV) está
intrinsecamente ligado à conceção de uma escola pública de qualidade que visa a formação integral
do aluno, preparando-o para uma cidadania plena, responsável e saudável.
O presente projeto alicerça-se, assim, numa série de pressupostos inerentes aos princípios e
valores associados ao papel da Escola, considerados fundamentais para o AEMOV:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Promoção do sucesso educativo;
Garantia de igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares a todos os que
frequentam as escolas do Agrupamento;
Desenvolvimento das literacias da informação e de agendas que assegurem a
aprendizagem ao longo da vida e o exercício da cidadania ativa e responsável;
Estímulo ao desenvolvimento cultural e cívico de toda a comunidade escolar, assim
como da inovação artística, tecnológica, científica e pedagógica, incentivando novas
práticas que assentem em critérios de exigência, rigor e qualidade;
Dinamização de projetos promotores do sucesso escolar;
Estímulo à capacidade de iniciativa e de intervenção na resolução de problemas,
gerindo as situações de conflito que possam surgir nas diferentes escolas;
Promoção da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e da criatividade;
Promoção de uma oferta de qualidade de conhecimentos, de atitudes e de valores;
Formação do pessoal docente e não docente;
Introdução crescente de tecnologias digitais atualizadas e relevantes em termos
pedagógicos e organizacionais:
Assunção de um ambiente de respeito mútuo entre todos os elementos da
comunidade educativa;
Envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação no processo educativo e
promoção da sua formação, com vista a uma participação cada vez mais ativa e
qualitativa;
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•

Promoção de iniciativas que favoreçam o bem-estar físico, psíquico e emocional dos
alunos.

Este documento recupera e atualiza informação constante no primeiro Projeto Educativo do
Agrupamento e procede, de uma forma que se pretende fácil e objetiva, à sua caracterização, à
apresentação e análise dos recursos existentes, ao diagnóstico das potencialidades e necessidades
evidenciadas, à explicitação das estratégias de desenvolvimento a aplicar, dando a conhecer as
prioridades, os objetivos e as metas a alcançar, bem como os mecanismos através dos quais se
avaliará a prossecução deste projeto educativo.
Foram analisados e incluídos documentos de referência entretanto produzidos. Destacamos
o Relatório da IGE decorrente da avaliação externa de 2016, o Plano de Melhoria construído no
seguimento dessa intervenção, o Plano de Promoção do Sucesso, construído no âmbito do Plano
Nacional de Promoção do Sucesso Educativo e o Plano de Intervenção do Diretor. Foram, por fim,
tidos em conta, os documentos de avaliação intermédia do Projeto Educativo, realizados pelo Equipa
de Avaliação Interna do Agrupamento
Todos os dados estatísticos utilizados neste projeto são os disponíveis no início do ano letivo
de 2020-2021, reportando-se ao ano escolar imediatamente anterior (2019/2020).

1. CONCEITO E ENQUADRAMENTO LEGAL

O conceito de Projeto Educativo (PE) tem sido definido em vários diplomas publicados. Mais
recentemente, é referido, da forma que seguidamente se enuncia, na legislação em vigor:
O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho,
estabelece, no ponto 1 do seu artigo 9.º, que “O Projeto Educativo, o regulamento interno, os planos
anuais e plurianual de agendas e o orçamento constituem instrumentos do exercício da autonomia
da escola.”. Define PE como “o documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado
e aprovado pelos seus órgãos de gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os
princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo as quais a escola se propõe cumprir a sua
função educativa”.
O mesmo decreto refere ainda que a avaliação da consecução dos objetivos do PE – em
termos de avaliação das agendas realizadas pela escola e da sua organização e gestão no que respeita
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aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo – deve constar num “relatório de
autoavaliação”.
O Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, referencia, no seu artigo 8.º, que o PE
– enquanto documento base de todo o processo de avaliação do desempenho do pessoal docente –
tem por intuito fixar os objetivos e as metas a atingir pela escola, nomeadamente no que respeita
ao progresso dos resultados esperados para os alunos e à redução das taxas do abandono escolar
(tendo-se em conta o contexto sócio educativo dos alunos). Ainda pressupõe, no seu artigo 18.º, que
o PE deve estabelecer as necessidades da escola em termos de ações de formação a realizar.
Assim, para se construir um Projeto Educativo exequível é, pois, necessário proceder à
caracterização de elementos referenciais do contexto socioeducativo dos alunos, bem como à
caracterização dos recursos humanos, materiais e equipamentos e do meio em que o Agrupamento
de Escolas se insere.

2. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO
2.1. Contexto Geográfico e Socioeconómico
O Agrupamento de Escolas faz parte integrante do distrito de Coimbra e do concelho de
Montemor-o-Velho, situado entre Coimbra e Figueira da Foz.
O Concelho de Montemor-o-Velho e, por consequência, as freguesias da área de abrangência
do Agrupamento de Escolas apresentam ainda alguns traços de ruralidade, reflexo da sua estrutura
demográfica. Porém, com as transformações sociais económicas e culturais que têm vindo a ocorrer
nas últimas décadas, a um ritmo bastante rápido, esta característica vem progressivamente a
atenuar-se. A agricultura continua a desempenhar um papel de relevo na economia da região, já não
como atividade principal para a maioria dos habitantes, mas como complementar.
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Por outro lado, a fertilidade dos seus solos explica que,
apesar do contínuo decréscimo da população ligada ao setor
primário, continue a existir uma parte da população a dedicar-se
à agricultura como principal fonte de rendimento, em
explorações

de

pequenas

dimensões,

as

quais

vivem

maioritariamente do trabalho familiar e/ou funcionam como uma
segunda atividade que auxilia a subsistência das famílias.
Recentemente, têm vindo a implantar-se nesta área
algumas

indústrias

agrícolas

que

poderão

estimular

a

reconversão deste setor da economia do concelho. De igual
modo, o investimento da autarquia em parques industriais junto aos eixos viários, bem como o
potencial turístico desta zona tendem a potenciar a criação de emprego e o desenvolvimento
económico no concelho.
Sob a área de influência do AEMOV, com ensino desde o pré-escolar ao 12.º ano de
escolaridade, num total de 2022 alunos, estão as freguesias que compõem o concelho. A rede de
transportes públicos deficitária tem contribuído para a diminuição da população escolar do
Agrupamento, sobretudo no ensino secundário. A freguesia de Arazede dispõe de melhores
transportes para o concelho de Cantanhede do que para a sede do concelho. Do mesmo modo, as
freguesias de Pereira e Santo Varão dispõem de melhores transportes para o concelho de Coimbra.

3. DIAGNOSE ESTRATÉGICA
3.1. Matriz identitária
O presente PE pretende ser um documento orientador da ação desta nova e extensa
comunidade educativa resultante da fusão de três agrupamentos, bem como um instrumento que
contribua para a construção da matriz identitária que nos deverá distinguir e afirmar no contexto
social e educacional em que nos integramos. Uma nova identidade a construir com participação de
toda a comunidade educativa que reflita as múltiplas realidades até agora vivenciadas nas escolas
que deram origem ao novo Agrupamento. A unidade nos princípios e valores partilhados e nas metas
a atingir não exclui a diversidade das práticas educativas e das opções estratégicas consideradas
como as mais pertinentes para se aumentar a eficácia e a qualidade do ensino.

Projeto Educativo - Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho - 10

3.1.1. Organograma
Este organograma sintetiza as ligações hierárquicas e/ou funcionais estabelecidas entre as
diferentes estruturas intervenientes na organização e no funcionamento do Agrupamento.
Conselho
Geral

Diretor

Conselho
Pedagógico

Dep.
Préescolar

Dep.
1º CEB

Conselho
Administrati
vo

Dep.
Línguas

Dep.
Ciências S.
Humanas

Áreas
disciplin
ares

Áreas
disciplin
ares

Coordenação
de
Estabelecime
ntos

Dep.
Matemática
C.
Experimenta

Áreas
disciplin
ares

Coordenação
de Diretores
de Turma

Dep.
Express
ões

Dep.
Educação
Especial

S
P
O

C. de
Projet
os

C.
Bibliote
cas

Áreas
discipli
nares

3.2. Oferta educativa
À luz da legislação vigente, a oferta escolar entre a educação pré-escolar e o 9.º ano de
escolaridade é a regular de acordo com currículos nacionais. A partir do 10.º ano de escolaridade os
alunos têm de fazer a suas opções de acordo com a oferta escolar do Agrupamento, a qual surge de
decisões a nível local e regional.
Assim, o Agrupamento oferece cursos no âmbito do ensino secundário, para preparação e
acesso ao ensino superior: cursos de ciências e tecnologias; cursos de línguas e humanidades e curso
de ciências socioeconómicas. No âmbito dos cursos profissionais, para inserção no mercado de
trabalho, com estágios profissionais integrados em contexto de trabalho, a oferta incide num curso
da área profissional de desporto e num outro da área profissional da informática.
Respondendo às diretrizes do Ministério da Educação, o Agrupamento de Escolas, no âmbito
da oferta formativa e de acordo com o perfil dos alunos de cada ano, aposta ainda em cursos de
âmbito profissionalizante, sejam vocacionais de básico ou de nível secundário, sejam CEF, ou outros
modelos criados por decisão política.
3.2.1. O contexto socioeducativo
Da análise dos dados constantes dos seguintes quadros conclui-se que o universo dos alunos
do agrupamento, considerando sempre o final de 2019-2020 como referência. é de 2022,
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distribuindo-se da seguinte forma: 260 do pré-escolar, 625 do 1.º ciclo, 356 do 2.º ciclo, 470 do 3.º
ciclo e 311 do secundário.

Quadro I – População Pré-escolar

Nível Ensino

Turmas
Total

Jardim Infância

A

B

C

D

Arazede

18

15

Bunhosa

11

Carapinheira

17

13

30

Meãs do Campo

21

21

42

Montemor-o-Velho

24

24

Pereira

25

24

Seixo

10

10

Tojeiro

13

13

33
11

24

72
49

Total JI

260

Quadro II - População Escolar 1º CEB

Nível Ensino

Turmas

EB1

A

B

C

D

E

F

Arazede

22

15

15

15

17

21

Carapinheira

24

20

16

60

Meãs do Campo

21

18

15

54

Montemor-o-Velho

22

21

20

18

17

20

Pereira

22

20

23

18

17

26

Seixo

16

11

18

45

Tentúgal

20

24

0

44

Viso

17

12

0

29

Total EB1

194

174

100

60

60

45

G

H

I

J

Total
105

14

15

26

13

162
126

18

20

625
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Quadro III - População Escolar 2.º, 3.º CEB e Secundário

Ano

Nº alunos matriculados

Total de alunos

Montemor

Pereira

Carapinheira

Arazede

matriculados

5º

69

44

39

26

178

6º

65

38

47

28

178

Total 2º CEB

134

82

86

54

356

7º

57

25

59

20

161

8º

63

26

45

25

159

9º

59

24

46

21

150

Total 3º CEB

279

75

150

66

470

10º

86

0

0

0

86

11º

73

0

0

0

73

12º

79

0

0

0

79

Prof. Sec.

73

0

0

0

73

Total Sec.

311

0

0

0

311
1137

Sublinhando as carências socioeconómicas do concelho, observa-se que, neste universo, são
subsidiados os seguintes alunos por grau de ensino:

Quadro IV - Alunos Subsidiados

Grau de ensino

Nº de alunos

Escalão A

Escalão B

Pré-escolar

260

1º Ciclo

625

66

113

2º Ciclo

356

49

60

3º Ciclo

470

42

63

Secundário

311

22

23

É ainda atribuído um reforço alimentar temporário (lanche da manhã e tarde) a alunos que
sejam referenciados

pelos

professores

titulares/diretores

de

turma/coordenadores

de

estabelecimento à Direção do Agrupamento, por situações económicas precárias.
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Quadro V – Evolução da População Escolar

N.º Total Alunos
2400

2341
2254

2300
2200

2149
2065

2100

1963

2000
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3.2.2. Agendas extracurriculares
O Agrupamento proporciona atualmente à comunidade educativa um conjunto de agendas
extracurriculares, de entre as quais se destacam os clubes de Matemática, Artes, Música, Ciência e
Solidariedade.
Oferece ainda Projetos de Desenvolvimento Educativo no âmbito de:

Desporto Escolar (DE), projeto desenvolvido em todo o agrupamento que promove um
conjunto de atividades aos alunos, do 1º ciclo (a partir do 3º ano) ao secundário. Enquadram-se neste
projeto a atividade interna, a atividade externa com grupos equipa e o CFD de náuticas.
São dinamizadas as seguintes modalidades individuais: Ginástica, Atletismo, Boccia, Natação,
Ténis de Mesa, Atividades Rítmicas e Expressivas, Badminton, Canoagem, Multiatividades de ar livre,
Patinagem, Remo e Xadrez. Destas atividades faz parte um quadro competitivo interno e externo em
diversos níveis de desenvolvimento.
O Centro Formação Desportiva (CFD), criado por parceria entre a Escola e o Município, na
modalidade de náuticas surge para assegurar e proporcionar novas e iguais oportunidades aos seus
cidadãos promovendo o bem-estar social através da Educação e Desporto.
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Neste contexto, o CFD assume a sua relevância proporcionando atividades de iniciação e
aperfeiçoamento desportivo (curriculares, extracurriculares e inclusivas); atividades que favoreçam
a formação especializada de alunos; formação e certificação de professores; atividades de curta
duração como estágios;
Beneficiando dum enquadramento estratégico entre parceiros, o CFD tem participado na
organização de eventos nacionais e internacionais, promovendo a qualidade e certificação dos
nossos alunos em áreas especializadas do Desporto.
Projeto Educação para a Saúde (PES), projeto com o intuito de contribuir para a promoção
de hábitos de vida saudável, promotor de atividades e iniciativas estendidas a todas as escolas e
ciclos de ensino e criado para dar resposta ao referencial de Educação para a Saúde do Ministério da
Educação. Aborda temas de saúde para além dos globais propostos: Saúde Mental e Prevenção da
Violência; Educação Alimentar; Atividade Física; Comportamentos Aditivos e Dependências; Afetos
e Educação para a Sexualidade.
Estas são algumas das ofertas extracurriculares atuais, havendo, no entanto, abertura a novos
projetos, sobretudo de âmbito nacional. Tem sido frequente a participação, por exemplo, no
Parlamento dos Jovens, promovido pela Assembleia da República e direcionado ao 3.º Ciclo e
secundário, no Canguru Matemático, projeto interescolar para desenvolvimento matemático, ou nas
olimpíadas da Língua Portuguesa.

De acordo com a lei n.º 5/97, na educação pré-escolar existe, em parceria com a autarquia,
atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), que se destina a dar resposta às necessidades das
famílias nos períodos de almoço, de prolongamento de horário e de interrupções curriculares,
assegurando que as crianças permaneçam com atividades e acompanhadas.
De acordo com o Portaria n.º 644-A/2015 e com as recentes atualizações do decreto-lei n.º
21/2019 de 30 de janeiro, nos estabelecimentos de educação e ensino, nos quais funcionem a
educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico está definida a oferta de Atividades de Animação
e de Apoio à Família (AAAF), da Componente de Apoio à Família (CAF) e das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), no 1º Ciclo depois das 15h30, sendo o Agrupamento a entidade
promotora destas atividades.
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3.3. Recursos humanos
3.3.1 Corpo docente
O corpo docente do AEMOV tem diminuído desde a junção dos Agrupamentos de Montemor,
Carapinheira e Arazede, sendo atualmente constituído por 231 professores. A estabilidade do corpo
docente é uma mais-valia do Agrupamento e apontada como um ponto forte. Todavia, começa a ser
significativo um maior envelhecimento do corpo docente.
Mais dados podem ser encontrados em apêndice.

3.3.2 Corpo não docente
O corpo não docente do Agrupamento, 13 assistentes técnicos (ao serviço) e 98 assistentes
operacionais, é maioritariamente constituído por elementos do sexo feminino, sendo a quase
totalidade dos seus elementos vinculada. Este número resulta da transição dos assistentes
operacionais para os quadros da autarquia, contabilizando-se a totalidades dos trabalhadores no
sector da educação. Existem três técnicos superiores.
À semelhança do que foi referido relativamente à estabilidade do corpo docente, também a
grande maioria dos elementos do corpo não docente exerce funções no Agrupamento há mais de
dez anos, assegurando os diversos serviços existentes nos diferentes estabelecimentos de ensino do
Agrupamento (serviços administrativos, serviços de ação social escolar, bares, bibliotecas,
reprografias, papelarias, bem como serviços de atendimento e o acompanhamento dos alunos
dentro dos espaços escolares).

3.3.3. Associação de Pais e Encarregados de Educação
O Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho conta com a participação de uma
Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) de todo o Agrupamento e várias Delegações
de Pais e Encarregados de Educação nas suas Escolas e Jardins de Infância, respondendo às exigências
de participação que o mesmo obriga, sem prejuízo de as Delegações de Pais citadas virem a
constituir-se em Associações de Pais. Esta Associação, associada da CONFAP (Confederação Nacional
das Associações de Pais), apesar das limitações que o regime de voluntariado lhe impõe, tudo tem
feito para que os Encarregados de Educação, seus associados ou não, participem ativa e
qualitativamente nos Órgãos de Gestão e Grupos de Trabalho do Agrupamento e em todos os outros
organismos e entidades da comunidade escolar a que por lei ou solicitação é chamada. Assegurando
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a interação escola/família, age proativamente quer na deteção de insuficiências quer na proposta de
soluções, em tudo o que respeita à consecução dos objetivos pedagógicos do presente projeto
educativo.

3.3.4. Associação de Estudantes
O nosso Agrupamento de Escolas conta com uma Associação de Estudantes. Esta associação
permite estabelecer uma ligação entre as estruturas pedagógicas da Escola e os discentes em geral.
Cabe-lhe um importante papel em termos de promoção e participação dos últimos em agendas
desenvolvidas pela e para a comunidade educativa.
A Associação de Estudantes rege-se por estatutos próprios publicados no Diário da República.

3.4. Recursos materiais e equipamentos
O Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho é constituído pelos seguintes
estabelecimentos de ensino:
•

Escola Básica e Secundária de Montemor-o-Velho, criada por despacho da Exma. Senhora
Diretora de Serviços de Planeamento e Avaliação da Direção-Geral de Planeamento e
Gestão Financeira do Ministério da Educação e Ciência, datado de 19/03/2014, agregando a
Escola Básica Jorge de Montemor e a Escola Secundária de Montemor-o-Velho, com efeito a
partir de 05/03/2014.
• Escola Básica de Arazede;
• Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. José Santos Bessa;
• Escola Básica Integrada de Pereira;
• Escola Básica do 1º Ciclo da Carapinheira;
• Escola Básica do 1º Ciclo de Meãs;
• Escola Básica do 1º Ciclo de Montemor-o-Velho / Jardim-de-infância;
• Escola Básica do 1º Ciclo de Tentúgal;
• Escola Básica do 1º Ciclo do Viso;
• Escola Básica do 1º Ciclo/ Jardim-de-infância do Seixo de Gatões;
• Jardim-de-infância da Bunhosa;
• Jardim-de-infância do Tojeiro;
• Jardim-de-infância da Carapinheira.
• Jardim-de-infância de Arazede;
• Jardim-de-infância de Meãs.
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Todos os Jardins de Infância oferecem a AAAF, todas as EB1 oferecem AEC. Nem todas as
escolas/ jardins oferecem serviço de almoço, uma vez que como não existe refeitório nesses espaços
os alunos se dirigem a outros locais. Por exemplo os alunos da EB1 do Viso deslocam-se a Liceia, os
da EB1 da Carapinheira vão ao Centro Social da Carapinheira, os da EB1 das Meãs deslocam-se ao
Centro Social e Paroquial das Meãs. Por sua vez, os alunos da Escola Básica de Montemor-o-Velho
deslocam-se ao refeitório da Escola Básica e Secundária.
Todos os estabelecimentos estão equipados com material didático-pedagógico adequado à
faixa etária dos alunos que os frequentam e tem havido contínua preocupação do Agrupamento e
da autarquia de manter e atualizar esses equipamentos e materiais
Alguns destes edifícios escolares não se encontram em bom estado de conservação,
verificando-se que existem diferenças entre as condições oferecidas aos diferentes alunos do
concelho. Tem havido por parte do agrupamento e da autarquia uma preocupação em garantir as
mesmas condições aos vários alunos do concelho.
Tem ocorrido nos últimos anos um movimento de concentração de alunos em centros
escolares, todavia não se prevêem mudanças na rede escolar do agrupamento nos anos de vigência
deste Projeto Educativo.
3.4.1. Recursos pertencentes a outras instituições
Empresas:
• Com as empreses do concelho, são estabelecidos protocolos anuais para colocação
de alunos em estágio em contexto de trabalho, de acordo com as necessidades
existentes.
Autarquia:
• Pavilhão gimnodesportivo – estes equipamentos completam a oferta dos pavilhões
escolares;
• Piscinas municipais – a utilização deste equipamento depende da existência de
financiamento, pelo que apenas é utilizado pelos alunos dos percursos qualificantes
e pelos grupos equipa do desporto escolar.
• Centro de Alto Rendimento – recurso utilizado no Desporto Escolar, no CGD e
esporadicamente no âmbito da disciplina de Educação Física;
• Biblioteca Municipal – recursos humanos e documentais;
• Pavilhão gimnodesportivo da Carapinheira;
• Pista de atletismo.
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Outras instituições
•
•
•
•
•
•

Carapinheirense - Pavilhão gimnodesportivo da Carapinheira.
AFA – pavilhão desportivo Arazede;
Montemorense – recinto desportivo;
Pavilhão do Centro Cultural do Seixo;
Centro Social da Carapinheira;
Centro Social das Meãs.

Pontualmente, a autarquia disponibiliza vários recursos, de acordo com a solicitação da
comunidade escolar.

3.5. Funcionamento Global do AEMOV.
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e de orientação
educativa do Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didáticos, de orientação e
acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente.
Os Departamentos Curriculares, Conselho de Docentes e os Conselhos de Turma são
estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica que colaboram com o Conselho
Pedagógico na coordenação, supervisão e acompanhamento das agendas escolares, promovendo o
trabalho colaborativo entre os vários intervenientes no processo de ensino/aprendizagem.

3.5.1. Estruturas de Coordenação e supervisão
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamentos Curriculares
Conselho de Docentes
Áreas disciplinares
Conselhos de diretores de turma
Equipa de projetos de desenvolvimento
Secção de avaliação de desempenho docente
Equipas pedagógicas de CEF, profissional e vocacional
Diretor de Instalações
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3.5.2. Serviços Técnicos e Técnico-pedagógicos
3.5.2.1. Bibliotecas escolares (BE)

Enquanto estruturas pedagógicas que medeiam a transformação da informação em
conhecimento, a formação de leitores, o acesso à cultura e ao lazer, a alunos, professores e
comunidade educativa em geral, através de uma coleção rica e variada, em suportes livro,
multimédia e digital, com expressão tangível e intangível, as bibliotecas escolares procuram
satisfazer as necessidades e interesses dos seus utilizadores. Deste modo, através dos seus recursos
humanos, a ação das bibliotecas é orientada para o apoio ao desenvolvimento curricular, à educação
do gosto pela leitura, e para o aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica e artística,
adotando e procurando incentivar o recurso a metodologias ativas, na construção de aprendizagens
baseadas em recursos de informação, defendendo e elegendo nas suas ações uma postura
pedagógica construtivista. Ao potenciar o domínio de conteúdos e temáticas curriculares e
extracurriculares, as bibliotecas escolares fomentam a formação de leitores estáveis e o
desenvolvimento das competências literácitas requeridas na formação ao longo da vida, necessárias
ao exercício de uma cidadania ativa e responsável, à qualidade das aprendizagens que, no contexto
da sociedade atual, carece de uma constante (re) construção do conhecimento.
Este Agrupamento dispõe de seis BE, integradas na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), uma
em cada um dos seguintes estabelecimentos:
•
•
•
•
•
•

Sede de Agrupamento;
EB 2/3 Dr. José dos Santos Bessa (Carapinheira);
EB 2/3 de Arazede;
EBI de Pereira;
EB1/ JI do Seixo;
EB1 da Carapinheira.

As bibliotecas das EB1 da Carapinheira e do Seixo apresentam, atualmente, alguns problemas
no que toca os equipamentos informáticos. Todavia, tem havido alguma renovação de equipamentos
que se prevê que venha a continuar.

3.5.2.2. Serviços de psicologia e orientação escolar (SPO)

Os Serviços de Psicologia e Orientação são unidades especializadas de apoio educativo que
desenvolvem a sua ação no domínio psicopedagógico, no apoio do sistema de relações da
comunidade e da orientação escolar e profissional, inserindo-se, enquanto uma das estruturas do
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Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), no contínuo de respostas educativas disponibilizadas pela
escola.
O âmbito de ação dos SPO é alargado e diverso, estendendo-se a todos os cenários onde
ocorrem processos de desenvolvimento, educação e aprendizagem. Desta forma, os SPO intervêm
no comportamento humano em contextos educativos, de formação e desenvolvimento pessoal e
social.
O campo de intervenção dos SPO abrange todo o ciclo vital com intervenção direta ou indireta
nos processos educativos e dirige-se a vários destinatários entre os quais alunos, professores,
famílias, técnicos, instituições e comunidades. Neste contexto, a intervenção dos SPO considera três
grandes níveis:
a) intervenção universal, de cariz promocional e preventivo, dirigida a todos os participantes
no contexto educativo e que dê resposta às suas necessidades educativas ou sócio emocionais (por
exemplo, prevenção de comportamentos de risco, promoção de relacionamentos interpessoais
saudáveis) prevenindo a ocorrência de problemas;
b) intervenção seletiva e focalizada, dirigida a grupos-alvo que necessitem de algum apoio ou
monitorização específica no sentido de inverter trajetórias negativas (por exemplo, desenvolvimento
vocacional, programas de controlo da agressividade). Neste nível as intervenções são de curta
duração, implementadas na modalidade de grupo (criados a partir da identificação de um
denominador comum) e visam colmatar necessidades específicas dos alunos que não responderam
positivamente às intervenções de carácter universal;
c) intervenção intensiva e personalizada, implementada individualmente ou em grupos muito
pequenos, dirigida a pessoas que necessitem de apoio para problemas crónicos ou mais graves (por
exemplo, perturbações do neuro desenvolvimento, perturbações específicas de aprendizagem).
O AEMOV tem presentemente ao seu serviço três técnicos nos SPO.

3.5.2.3. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva rege-se pelo decreto-lei n.º 54/2018
de 6 de julho. É de composição diversificada por elementos permanentes e elementos variáveis e
constitui um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura
alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo. São
competências da equipa multidisciplinar: sensibilizar a comunidade educativa para a educação
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inclusiva; propor as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão a mobilizar; acompanhar e
monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; prestar aconselhamento
aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; elaborar o relatório técnicopedagógico previsto no artigo 21.º do decreto-lei 54/2018 e, se aplicável, o programa educativo
individual, previsto no artigo 24.º do mesmo diploma e o plano individual de transição, previsto no
artigo 25.º da decreto-lei referido; acompanhar o funcionamento do centro de apoio à
aprendizagem.

Para além da EMAEI, que constitui um dos recursos organizacionais imprescindíveis na
definição e acompanhamento das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, são ainda de
referir outras estruturas como o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); o Centros de Recursos de
Tecnologias de Informação e Comunicação para a educação especial (CRTIC);

a Equipa de

Intervenção Precoce (SNIPI); a Equipa de Saúde Escolar do ACES/ULS e as Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ).

3.5.2.4. Centro de Apoio à Aprendizagem

O Centro de Apoio à Aprendizagem tem um plano próprio de organização e funcionamento.
Em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, tem como objetivos gerais:
a) apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/ turma e nas rotinas e atividades da escola,
designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;
b) promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pósescolar;
c) promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.
Neste âmbito, cumprindo o estipulado e no sentido de satisfazer todos os objetivos
específicos adjacentes à criação deste centro, organiza este agrupamento o seu Centro de Apoio à
Aprendizagem, que vai sendo ajustado e complementado com a verificação e avaliação periódica,
dando as respostas educativas mediante as necessidades, dificuldades, potencialidades e talentos
dos alunos.
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3.5.2.5. Unidade de Apoio ao Alto Rendimento (UAARE)

Esta estrutura pedagógica existe desde 2009, pois este Agrupamento de Escolas (AEMOV)
situa-se num concelho onde existe o Centro de Alto Rendimento (CAR) de preparação Olímpica das
modalidades desportivas de Canoagem, Triatlo, Remo e Natação. Este espaço foi determinante para
a criação da UAARE em 2016.
O compromisso pedagógico da Escola valorizando a Educação e o Desporto que a Direção
garante aos seus reguladores e Comunidade, reforça-se e consolida-se com a convergência de
estratégias e ações articuladas da mesma com clubes, federações, municípios ou outros agentes.
A UAARE é atualmente um projeto sob a tutela da DGE e IPDJ com cobertura e de âmbito
nacional, correspondendo às necessidades dos Alunos-Atletas do ensino secundário enquadrados no
regime de alto rendimento, seleções nacionais ou de elevado potencial desportivo.
Garante igual oportunidade a outros alunos (externos) que através de modelos pedagógicos
diferenciados, integram um conjunto de plataformas que suportam o apoio ou ensino a distância e
a SEAM- Sala de Estudo Aprender+.

Com o objetivo de “Conciliar o sucesso escolar e desportivo” o Agrupamento considera
existirem, face à presença no concelho destes alunos / atletas, interesses mútuos que interessa
salvaguardar e enquadrar: necessidade de articulação e acompanhamento pedagógico dos
alunos/atletas, bem como usufruto da capacidade instalada, quer técnica quer logística, destas
federações desportivas, estando esta intenção devidamente protocolada. A nossa intenção justificase pela necessidade de coordenar e promover a desejável articulação ao nível pedagógico da difícil
“vida dupla” de jovens simultaneamente atletas de Alto Rendimento desportivo e alunos do ensino
Básico e Secundário. Procuramos, desta forma, identificar e analisar as dificuldades existentes na
vida destes atletas e alunos para que o UAARE do AEMOV, enquanto estrutura e instrumento
privilegiado de articulação e coordenação, contribua e facilite a associação entre o sucesso
desportivo e o sucesso escolar.
Neste contexto, são implementados apoios pedagógicos diferenciados em articulação com a
Direção, Diretor de Turma e respetivos Conselhos de Turma, bem como com as Federações
Desportivas através do treinador/tutor. Devido a situações de desequilíbrios emocionais resultantes
da sobrecarga (psicológica e física) apoiamos e acompanhamos psicologicamente estes alunos,
procurando soluções e ou apoios, nomeadamente em assuntos como a gestão dos períodos de
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sobrecarga, a definição de horários e rotinas, o apoio emocional e controlo da ansiedade, o
enquadramento do sobre treino - parceria com o treinador e psicólogo do AEMOV/UAARE.
A UAARE pretende criar e proporcionar reais oportunidades de sucesso quer desportivo quer
escolar.

3.5.3. Apoios Especializados
3.5.3.1. Educação especial

O departamento de educação especial é composto por docentes que integram as equipas
educativas do agrupamento e colaboram na definição de estratégias de apoio à inclusão de alunos
que revelem dificuldades inerentes ao processo de aprendizagem e participação na vivência escolar,
familiar e comunitária de modo a assegurar respostas específicas e diferenciadas.
No quadro das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (universais, seletivas e
adicionais), os docentes do departamento de educação especial adotam e ajudam a definir práticas
educativas que assegurem a gestão da diversidade, da qual decorrem diferentes tipos de estratégias
que permitam responder às necessidades específicas dos alunos, conforme ponto 4 do artigo 11.º
do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
Os docentes de educação especial orientam os demais docentes da turma para a prática de
um ensino diferenciado, para um desenho universal da aprendizagem e uma intervenção multinível.
Devem também desenvolver uma intervenção personalizada e especializada, potenciadora
do desenvolvimento e sucesso educativo dos alunos, mediante a implementação da antecipação e o
reforço das aprendizagens.
A aplicação de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão a alunos que
manifestem dificuldades ao nível da comunicação, de aprendizagem, da mobilidade, da autonomia,
do relacionamento interpessoal e da participação social, conta com a intervenção do docente de
educação especial enquanto dinamizador, articulador, consultor e especialista em diferenciação de
meios, estratégias e materiais de aprendizagem.
Neste sentido, contribui-se para a promoção da educação inclusiva, numa ótica de Escola
para Todos, neste agrupamento, pelo que se desenvolvem respostas educativas diferenciadas e
orientadas para a especificidade das crianças e jovens que o frequentam, promovendo a participação
ativa da família no percurso educativo do aluno, a autonomia e transição para a vida pós-escolar,
facilitando a inserção profissional dos alunos.
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Com esta perspetiva de educação inclusiva, utilizam-se recursos, condições, contextos das
escolas e parcerias de articulação com os serviços da comunidade, nomeadamente com o Centro de
Recursos da APPACDM (através do Projeto CRI) e outros recursos específicos existentes na
comunidade, de modo a responder às necessidades especificas dos alunos mediante uma
intervenção que se pretende articulada entre os técnicos especializados e os restantes
intervenientes responsáveis pelo processo educativo dos alunos.
O agrupamento articula, ainda, com serviços de âmbito nacional designadamente com as
equipas de intervenção precoce (SNIPI), assim como com os Serviços de Saúde e da Segurança Social
que acompanham as famílias dos alunos com mais dificuldades inerentes ao processo de
aprendizagem e participação na vivência escolar, familiar e comunitária, de modo a assegurar
respostas especificas e diferenciadas.

Quadro VI – Número de alunos com medidas seletivas e adicionais em 2019-2020
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Quadro VII – Número de alunos por medida aplicada em 2019-2020

3.5.4.Outras estruturas
3.5.4.1. Docentes interlocutores na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

A CPCJ tem um papel preponderante nos Estabelecimentos de Educação, Ensino e Formação
(EEEF) já que, por força de lei, do próprio Estatuto do Aluno, esta intervém em diversas situações
devidamente especificadas, sem esquecer que é representada no órgão colegial (Conselho Geral) do
AEMOV, assim intervindo como conselheira, na aprovação das grandes propostas, entre as quais o
PE.
Considerando o levantamento de dados efetuado no AEMOV, a CPCJ contribui com propostas
de ação em matéria de prevenção/proteção de infância e juventude, considerando os fatores de
risco e perigo que se detetam.
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3.5.5. Medidas de Promoção de sucesso educativo
Medidas conjunturais
De acordo com solicitações da tutela ou por recomendação quer da Equipa de Avaliação
Interna, quer do Conselho Pedagógico poderão ser implementados planos de promoção do sucesso
educativo, recorrendo a medidas universais, seletivas e adicionais. Esses planos serão avaliados ou
reavaliados anualmente e procurarão responder a fragilidades detetadas no Agrupamento que não
beneficiem o sucesso educativo dos alunos.
Estão em vigor o Plano de Ensino à Distância, o Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário, o Plano de Mentorias, etc.
O agrupamento recorre, ainda, às seguintes medidas, com o fim de recuperar e superar
dificuldades diagnosticadas:
a) Coadjuvação em sala de aula
Dois professores com a turma na mesma sala e no mesmo horário (parcial). Adequado a
turmas marcadas por ritmos de aprendizagem muito diferenciados, com problemáticas de
comportamento que interferem na aprendizagem.
b) Apoio educativo
Acompanhamento a alunos que progridem com insucesso/ dificuldades a Português e a
Matemática e em alguns casos pontuais numa outra disciplina no 3.º ciclo e ensino secundário.
Tem caráter supletivo, ou seja, acresce ao horário da turma e é realizado em pequenos grupos
de alunos da mesma ou de diferentes turmas. Em regra, e sempre que possível, o professor do apoio
é o professor dos alunos.
Visa atividades de recuperação e a rotatividade de alunos - os alunos propostos, após
superação de dificuldades, podem ser dispensados deste apoio, bem como outros podem ser
propostos em qualquer momento no decorrer do ano letivo. Este apoio necessita de autorização do
encarregado de educação.
c) Apoio Individualizado
Destina-se essencialmente a alunos com necessidades especificas de todos os ciclos do ensino
básico e ensino secundário ou a alunos que revelem lacunas muito graves de aprendizagem, que
usufruam da medida seletiva (Artigo 9.º - Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho), alínea d) Antecipação
e reforço de aprendizagens, preconizada no seu Relatório Técnico Pedagógico e sempre que existam
recursos para o implementar, bem como a alunos oriundos de países estrangeiros, cuja língua
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materna não seja o Português, também se proporcionarão tempos semanais de apoio para
aprendizagem da língua portuguesa.
Na preparação do ano letivo, devem, sempre que possível, ser contempladas de inicio no
horário dos alunos estas medidas.
O funcionamento geral destes apoios rege-se pelo definido no Artigo 154.º do Regulamento
Interno. à exceção dos apoios individualizados contemplados nos Relatórios Técnico Pedagógicos
dos alunos, nomeadamente no que concerne às consequências decorrentes das faltas dos alunos a
estes apoios, devendo o Coordenador da implementação das medidas de suporte à aprendizagem e
à inclusão (Professor Titular; Diretor de Turma) monitorizar a implementação desta medida, dando
conhecimento ao encarregado de educação e à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva.
d) Programa Tutorial / Apoio tutorial
Visa o acompanhamento escolar dos alunos em situação de risco, mas também o seu
envolvimento pessoal e a realização do seu potencial privilegiando não apenas o acompanhamento
escolar do aluno, mas também o seu desenvolvimento pessoal e a realização do seu potencial.
Destina-se a alunos com indicadores expressivos de insucesso, com reduzidos índices de
envolvimento escolar (caracterizados, por exemplo, pela persistência e intensidade de problemas de
comportamento, dificuldades de adaptação e de integração, problemas de assiduidade, alunos
sinalizados pela CPCJ ou EMAT) e em risco de abandono escolar precoce..
e) Orientação Pedagógica / Apoio Tutorial Preventivo e Temporário
Medida universal de intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos
grupos, visando a aquisição de estratégias mais adequadas para enfrentar os desafios académicos e,
diretamente, os que se prendem com os resultados das aprendizagens e com os mecanismos e
processos que permitem alcançar esses mesmos resultados (estabelecer objetivos, priorizar as
tarefas, planear a ação, pensar sobre os processos que antecedem o esforço despendido na
aprendizagem e que a restringem, potenciam ou influenciam, persistir em tarefas difíceis, regulando
o seu próprio comportamento de aprendizagem, participação e envolvimento nas aulas, hábitos e
métodos de trabalho e de estudo).
f) Apoio à preparação para as provas finais do 9.º ano
Trata-se de um apoio de frequência facultativa, com autorização escrita do encarregado de
educação. Este apoio é efetivado nos tempos remanescentes dos horários docentes. É organizado
um horário próprio, com intensidade e duração variáveis, por escola, para as disciplinas de português
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e matemática, um bloco duas a três vezes por semana, entre o final do ano e a véspera das provas
que visam a preparação/ esclarecimento de dúvidas para a prova final.
g) Centro de Apoio à Aprendizagem visa apoiar e promover os objetivos educativos
preconizados no PE do Agrupamento:
- desenvolver nos alunos competências de estudo e de trabalho; apoiar os alunos nas
atividades escolares;
- desenvolver diversas atividades orientadas, propostas pelo C.T./ professor das disciplinas,
no sentido de superar dificuldades pontuais dos alunos; supervisionar o cumprimento de tarefas
atribuídas a alunos na sequência de ordem de saída da sala de aula por comportamento incorreto
ou perturbador de menor gravidade; ocupar tempos livres dos alunos; para frequência obrigatória
após encaminhamento do CT (necessita de autorização do encarregado de educação).
h) Plano de Ocupação Plena dos Tempos Escolares (POPTE)
Paralelamente, funciona no Agrupamento o Plano de Ocupação Plena dos Tempos Escolares
com o objetivo de apoiar os alunos, sempre que o docente não estiver presente. Na ausência de
atividade de ocupação / substituição, poderão estes professores acompanhar os alunos que
manifestem irregularidades de comportamento na sala de aula, desde que lhes sejam solicitadas
tarefas a realizar pelo professor titular de turma. O Órgão de Gestão organiza, de acordo com o
previsto na lei em vigor, um POPTE com agendas educativas a proporcionar aos alunos durante todo
o período de tempo em que estes permaneçam na escola. O POPTE integra um conjunto de agendas
educativas, tais como: agendas em salas de aula e de estudo; bibliotecas escolares; clubes temáticos;
de uso de tecnologias de informação e de comunicação, de leitura orientada, de pesquisa
bibliográfica orientada; desportivas, oficinais, musicais e teatrais.

3.5.6. Constituição de turmas
Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo e secundário
De acordo com o definido no artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2018 de 19 de junho,
alterado pelo despacho normativo n.º 16/2019 de 4 de junho de 2020, na constituição de turmas,
“prevalecem critérios de natureza pedagógica, definidos no projeto educativo e no regulamento
interno”. Ora o RI, no seu art.º 22.º define os seguintes princípios:
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a) A organização das turmas é da responsabilidade do Diretor e será feita por uma equipa
de professores designados para o efeito. Esta equipa terá em consideração os pareceres dos
Conselhos de Turma e do Conselhos de Docentes a que os alunos pertenceram no ano letivo
anterior;
b) Na renovação de matrícula, na educação pré-escolar deve ser dada prioridade às
crianças que frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação em que são inscritas,
aplicando- se sucessivamente as prioridades definidas na legislação em vigor (Artigo 9.º do
Despacho normativo n.º 1-B/2017, alterado pelo art.º 10.º do Despacho Normativo n.º 6/2018);
c) Na constituição das turmas do 1.º ciclo no desempate em situação de igualdade, devem
ser observados os critérios enunciados na legislação em vigor (Artigo 10.º do Despacho
normativo n.º 1-B/2017, alterado pelo art.º 10.º do Despacho Normativo n.º 6/2018);
d) Na constituição das turmas, sempre que possível, deve respeitar-se a idade dos alunos,
respetiva paridade e equilíbrio entre alunos de diferentes condições socioeconómicas;
e) A integração de alunos retidos, sempre que possível, deve ocorrer em turmas diversas,
respeitando um critério de proporcionalidade, salvo situações recomendadas pelos conselhos de
turma a que pertenceram;
f) A constituição das turmas reger-se-á, em qualquer ano de escolaridade, por um critério
de equilíbrio entre elas, sempre que possível, e dependente das opções escolhidas e facultadas;
g) Os alunos de todos os anos de escolaridade no ato da matrícula apresentam as suas
opções, que deverão ser respeitadas por ordem de preferência, sem prejuízo das ofertas
condicionadas em função dos normativos legais e do corpo docente da escola;
h) No ensino básico, a constituição de turmas de língua estrangeira respeitará a existência
de uma única língua, dependente do maior número de inscrições; no terceiro ciclo, haverá uma
língua estrangeira II selecionada de acordo com o maior número de preferências dos alunos que
constituem a turma;
i) No ensino secundário serão oferecidas, na componente da formação específica, as
disciplinas de opção maioritariamente escolhidas tendo em conta os recursos humanos da escola
e os normativos legais em vigor;
j) No ensino secundário, procurar-se-á integrar tanto quanto possível na mesma turma os
alunos que optarem por frequentar a disciplina de Educação Moral e Religiosa.
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3.5.7. Elaboração de horários
O Conselho Pedagógico define os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos
horários dos alunos de acordo com a legislação em vigor (art.º 13º do Despacho Normativo no 10B/2018 de 6 de Junho) designadamente quanto a:
a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades letivas
(manhã, tarde e noite);
b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades da
turma num só turno do dia;
c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia;
d) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias
da semana;
e) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira e da
educação física;
f) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas por
ausências de docentes;
g) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário
semanal;
h) Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico
atento o disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto.

Na preparação dos anos letivos, é necessário ter em consideração os documentos
“Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021” e “Orientações da DGEsTE e DGS”,
elaborados em sequência da situação de saúde pública que se vive

Assim:
Na elaboração dos horários dos alunos, devem ter-se em conta os seguintes critérios:
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Pré-escolar:
Relativamente ao horário de funcionamento dos Jardins de Infância, a componente letiva é
de cinco horas diárias, a decorrer entre as 9h e as 15,30h, considerando-se o período de 1,30h para
o almoço. No que respeita às AAAF (Atividade de Animação e Apoio à Família) que implicam almoço
e prolongamento de horário no período da manhã e da tarde, deverão ser ouvidos os
pais/encarregados de educação, sendo o horário específico de cada Jardim de Infância dependente
das necessidades dos mesmos e definido pelo município no âmbito das suas competências.
1.º ciclo:
a) Os horários das áreas curriculares disciplinares devem ocorrer no período das 9:00 horas
às 16:00 horas, tendo em conta o que a lei determina para cada área curricular;
b) As atividades de enriquecimento curricular/oferta da disciplina de ERMC/outras confissões
deverão ser desenvolvidas, por regra, após o término das atividades curriculares. As AEC serão objeto
de regulamento próprio a apresentar ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral.

2.º, 3.º ciclo e ensino secundário
a) O período da manhã inicia-se pelas 8,30horas e o período da tarde pelas 13,40 horas;
b) A organização dos tempos letivos funciona em tempos de 50 minutos;
c) Os intervalos serão reduzidos no próximo ano letivo a um período de 10 minutos;
d) Os horários serão flexíveis com vista à rentabilização dos recursos humanos existentes e à
adequação dos vários espaços das escolas a alunos de ciclos diferentes;
e) Nos 2.º, 3.º ciclos e secundário, as disciplinas de carácter teórico devem decorrer
preferencialmente no período da manhã e as de carácter prático no período da tarde;
f) Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se
intercalem disciplinas de carácter teórico e disciplinas de carácter prático;
g) No 2.º, 3.º Ciclos e secundário, as disciplinas de caráter mais teórico com maior carga
horária semanal poderão, se necessário, ter uma aula semanal no período da tarde;
h) No caso de turmas em que haja lugar a desdobramento os turnos têm de funcionar no
mesmo dia;
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i) Nas disciplinas de carácter prático deverão existir duas aulas seguidas;
j) As disciplinas com dois tempos ou blocos letivos semanais não devem ser lecionadas em
dias seguidos;
k) As disciplinas teóricas com menor carga horária não devem distribuir-se sempre no turno
da tarde;
l) O período máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de 200 minutos;
m) Não devem ocorrer aulas das disciplinas de língua estrangeira em tempos consecutivos;
n) O intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora para estabelecimentos de ensino
dotados de refeitório e de uma hora e trinta minutos para os restantes, sempre que as atividades
escolares decorram no período da manhã e da tarde;
o) A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços
específicos, deverá sempre que possível, concentrar as aulas numa mesma sala, exceto nas
disciplinas que exigem uma sala /espaço específico;
p) As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período que
a escola definiu para o almoço;
q) O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada, de modo a que não existam dias
muito sobrecarregados;
r) O horário deve evitar a distribuição do mesmo horário tempo letivo sempre à mesma
disciplina;
s) No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar 8 tempos letivos, salvo
em situações em que a carga horária do curso o não permita;
t) Na distribuição da carga letiva semanal, deve evitar-se a existência de aulas isoladas e de
«furos»;
u) Sempre que o plano curricular o possibilitar, deve libertar-se pelo menos uma tarde no
horário dos alunos;
v) Se possível, libertar um período nas tardes de quarta-feira criando um espaço para a
realização de reuniões e atividades extracurriculares e de desenvolvimento educativo;
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w) Na distribuição dos apoios a prestar aos alunos deve ter-se em conta a sua disponibilidade
horária, procurando equilibrar a carga letiva diária dos alunos e rentabilizar os recursos existentes;
x) Pontualmente poderão efetuar-se alterações aos horários dos alunos para efeitos de
substituição de aulas resultantes das ausências dos docentes de acordo com o previsto no
regulamento das Ocupações/substituições. Dessas alterações, será dado conhecimento aos
encarregados de educação.
3. Na elaboração dos horários dos docentes, devem ter-se em conta os seguintes critérios:
a) As atividades letivas decorrerão no período das 8,30 horas às 18,20 horas;
b) Os professores do 1.º ciclo, caso seja possível, não deverão ter componente letiva nem não
letiva a partir das 16 horas à 4.ª feira;
c) O máximo de tempos letivos consecutivos não poderá ultrapassar cinco;
d) O serviço não poderá ser distribuído por mais de dois turnos, salvo a participação em
reuniões esporádicas de natureza pedagógica;
e) A componente não letiva de trabalho a nível de estabelecimento será definida nos termos
previstos na legislação em vigor, sendo que por regra será de 120/100 minutos;
f) As horas de apoio a prestar aos alunos farão parte integrante do horário do docente,
sempre em período não coincidente com as atividades letivas dos alunos;
g) Se possível, libertar um período na tarde de quarta-feira criando um espaço para a
realização de reuniões e de atividades extracurriculares e de desenvolvimento educativo.

Nota:
Haverá lugar à adoção do regime misto, ou não presencial, quando se verifique, devido à
situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, a impossibilidade de as escolas manterem
as turmas em regime presencial e não seja possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao
horário de funcionamento, à reorganização dos horários escolares e à gestão dos espaços escolares.
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3.6. Equipa de avaliação interna
O agrupamento demonstra preocupação em avaliar a sua ação educativa tendo em vista a
melhoria das práticas e resultados. Está constituída uma equipa de avaliação interna, integrando
professores dos vários níveis de educação e ensino e representante de pais e encarregados de
educação, que tem tido um papel determinante na recolha e sistematização de dados sobre os
resultados académicos. De acordo com o seu regulamento de funcionamento, a equipa lançará
questionários de satisfação a pais e encarregados de educação, pessoal docente e não docente e
alunos, procedendo à análise dos resultados.

3.7. Equipa de gestão da qualidade
No Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho está constituída uma equipa e trabalho,
designada equipa SGQ, criada no âmbito da implementação da EQAVET - European Quality Assurance
Reference Framework for Vocational Education and Training. Terá como função avaliar o processo
de alinhamento da Educação e Formação Profissional (EFP) do Agrupamento de Escolas de
Montemor-o-Velho com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação
e Formação Profissional.
Esta equipa é designada pelo Diretor, acompanha o seu mandato e integra um conjunto
representativo de docentes, não docentes, alunos, encarregados de educação e de entidades
parceiras da formação em contexto de trabalho.

3.8. Segurança e Emergência
Dando cumprimento ao estipulado na Lei, o AEMOV dispõe de uma estrutura de segurança
cujo responsável máximo é o Diretor e da qual fazem parte diversos membros da comunidade
educativa, representando todas as escolas. Esta equipa tem por missão zelar pelo estreito
cumprimento das normas necessárias ao bom funcionamento das escolas e ao garante da segurança
de todos os utentes das instalações escolares.

3.9. Parcerias
Existem presentemente parcerias estabelecidas com as seguintes entidades:
•
•
•

ADELO – Associação Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego;
Amigos da Freguesia de Arazede - AFA
APPACDM de Coimbra Pólo de Montemor-o-Velho
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação de Pais e Encarregados de Educação.
Associação Diogo de Azambuja;
Associação Fernão Mendes Pinto;
Associações Culturais e Recreativas;
Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho;
Casa do Povo de Arazede
Centro de Saúde de Montemor-o-Velho;
Centro Social e Paroquial da Carapinheira;
Centro Social e Paroquial das Meãs;
CFAE Beira-Mar
Clube de Xadrez de Montemor-o-Velho;
Clube Desportivo Carapinheirense;
CNO de Soure, Escola Secundária de Soure;
Cooperativa de Teatro dos Castelos – Montemor-o-Velho;
CPCJ
Cruz Vermelha de Pereira
Empresas do concelho de Montemor-o-Velho;
Faculdade de Psicologia e Ciências Educação da Universidade de Coimbra;
FPC Federação Portuguesa de Canoagem
FPR Federação Portuguesa de Remo
GNR;
Juntas de Freguesia do Município;
LACAM;
Paróquias das diversas freguesias;
Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho;
Santa Casa da Misericórdia de Pereira

O Agrupamento estará sempre aberto a desenvolver este tipo de parcerias – com entidades
locais ou regionais, desde que encontre potencialidades que possam reverter em benefício das
aprendizagens dos alunos.

3.10. Estratégias de Desenvolvimento
O PE do Agrupamento concretiza-se através da operacionalização de um conjunto de ações
inseridas nos planos anuais e plurianuais de agendas e nos planos de formação contínua para o
pessoal docente e não docente, calendarizados no início de cada novo ano letivo.
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Os planos anuais e plurianuais são elaborados em função das metas e objetivos traçados no
presente documento. Nos planos anuais são contempladas ações de âmbito curricular e
extracurricular, propostas pela biblioteca escolar, pela coordenação de projetos, pelos
departamentos curriculares, bem como pelos programas resultantes de parcerias internas e
externas. A sua execução obedece a uma organização planificada e calendarizada no Plano Anual de
Atividades do Agrupamento (PAAA), devendo ser divulgado a toda a comunidade educativa. No final
de cada ano letivo, todas as atividades são sujeitas a avaliação por parte dos docentes responsáveis
pela organização e dinamização das mesmas, sendo essa avaliação contemplada no Relatório Final
do Plano, a elaborar pelo Órgão de Gestão do Agrupamento ou por uma equipa de docentes a
designar para o efeito.
Contribui também para o desenvolvimento do Agrupamento de Escolas de Montemor-oVelho o PADDE, plano de ação para o desenvolvimento digital. Este plano, com uma concepção
plurianual, apresenta um conjunto de medidas, objetiváveis e mensuráveis, que contribuam para os
objetivos deste Projeto Educativo, assim como para corporizar a missão e a visão aqui apresentadas.
Será um contributo preferencial para implementação de uma transição digital eficaz que permita
orientar e facilitar a adaptação e a implementação das tecnologias digitais nos processos de ensino
e de aprendizagem; apoiar e promover a reflexão e a definição de estratégias que permitam a
exploração do potencial do digital integrando-o de forma holística na organização; melhorar
genericamente os processos e os procedimentos da organização.
O PADDE é produto de uma autorreflexão conjunta da escola, recorrendo inicialmente a uma
ferramenta digital de diagnóstico (SELFIE), seguida de debate entre alunos, docentes e dirigentes,
identificando zonas de melhoria, identificando metas e encontrando estratégias e soluções a
implementar.
Coordenado por uma equipa de trabalho, equipa PADDE, será aprovado e avaliado pelo
Conselho Pedagógico. Será objeto de revisão sempre que se verificar a necessidade.

Tendo em conta os problemas/debilidades diagnosticados, bem como as lógicas de
intervenção já utilizadas e consolidadas e ainda as orientações emanadas pelos normativos legais em
vigor, foram traçados objetivos, definidas estratégias de intervenção no âmbito das áreas pedagógica
e organizacional e estabelecida a respetiva calendarização.
Na área pedagógica, incluem-se todas as ações diretamente relacionadas com os resultados
escolares dos alunos, absentismo e abandono escolar, as medidas de suporte à inclusão,
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procedimentos a observar com os pais e encarregados de educação, formação pessoal e social dos
alunos, recursos para o sucesso escolar, desenvolvimento de projetos, realização de estágios em
contexto de trabalho, a utilização de plataformas tecnológicas, formação do pessoal docente e não
docente.
Na área organizacional consideram-se todas as ações diretamente articuladas com o processo
de organização das estruturas de funcionamento do agrupamento, articulação entre ciclos, e todas
as ações que permitam uma eficaz rentabilização e gestão dos recursos materiais, humanos e
financeiros, fatores importantíssimos na qualidade do serviço desempenhado e no sucesso
educativo.

3.11. Autonomia e Flexibilidade Curricular
A publicação do Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho determina a necessidade de a Escola
refletir sobre a sua organização e de tomar decisões quanto a opções curriculares. Todas as
alterações a implementar foram alvo de amplo debate e aprovadas pelos órgãos da escola.
O Conselho Pedagógico, reunido a 23 de julho de 2018, analisou o decreto citado e aprovou
a estratégia para implementação. Foram decisões sobre definição de dinâmicas de trabalho,
aprovação de matrizes curriculares, identificação das disciplinas de oferta complementar,
funcionamento das novas disciplinas de TIC e Cidadania e Desenvolvimento, implementação do
Apoio ao Estudo e do Complemento à Educação Artística, opção pela semestralidade em disciplinas
de oferta de escola ou com menor carga curricular, necessidade de construção de novos documentos
curriculares para as disciplinas novas e formulação de critérios de avaliação ajustados ao novo
enquadramento legislativo.
Foram tidas em consideração todas as opções anteriormente tomadas pela escola, em
particular as que dizia respeito às disciplinas de oferta de escola, oferta complementar,
funcionamento do Apoio ao Estudo e o definido no anterior Projeto Educativo do Agrupamento.
Introdução
Ancoradas nos valores do Projeto Educativo do Agrupamento: conhecimento,
responsabilidade, qualidade, delineadas em resultado da reflexão dos departamentos curriculares,
Conselho Pedagógico e Direção, suportadas na autonomia concedida pelo Decreto-Lei n.º 55/2018,
foram tomadas decisões sobre matrizes curriculares, opções curriculares e práticas pedagógicas. Foi
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pensada uma forma de trabalho que permitisse progressivamente reorientar as práticas,
aproveitando as oportunidades concedidas pela nova lei enquadradora.
Assim, este documento pretende congregar e fundamentar as opções do agrupamento e
prever a extensão progressiva aos restantes anos de escolaridade, tal como define o artigo 38.º que
clarifica a produção de efeitos do Decreto-lei 55/2018 de 6 de julho.
Não obstante, é um documento em constante avaliação e sujeito a melhorias que vierem a
ser aprovadas pelo Conselho Pedagógico.
Opções curriculares
Matrizes
Tempos de 60 minutos
1.º Ciclo

Português
Matemática
Estudo do Meio
Educação Artística (Artes Visuais,
Expressão Dramática/ Teatro, Dança e
Música)

Educação Física
Apoio ao Estudo
Oferta Complementar
EMR (opcional)

Matriz DL55
7
7
3

2º ANO
Proposta
7
7
2

Matriz DL55
7
7
3

2

3

2

3

2
1,5
1
1
22,5

2
2
1
1
25

2
1,5
1
1
22,5

2
2
1
1
25

1º ANO
Proposta
7
7
2

4º ANO

3º ANO
Português
Matemática
Estudo do Meio
Educação Artística

Proposta
7
7
3
1,5

Matriz DL55
7
7
3
3

Proposta
7
7
3
1,5

Matriz DL55
7
7
3
3

1
2
0,5
0,5
1
22,5

2
2
1

1
2
0,5
0,5
1
22,5

2
2
1

(Artes Visuais, Expressão Dramática/
Teatro, Dança e Música)

Educação Física
Inglês
Apoio ao Estudo
Oferta Complementar
EMR (opcional)

1
25

1
25
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Neste ciclo, embora preveja 25 tempos, o DL acrescenta “cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os
tempos constantes da matriz, para que o total da componente letiva incorpore o tempo inerente ao intervalo
entre as atividades letivas com exceção do período de almoço”.
Cidadania e TIC são componentes de integração curricular transversal.
Foi elaborado um documento de trabalho e uma planificação para Cidadania e Desenvolvimento no primeiro
ciclo, aprovados no CP de 17 de outubro de 2018.
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2.º Ciclo
5º ANO

Tempos

Divisão
semanal

Português

5

2-1-1-1

2-1

Inglês

3

2-1

2

1-1

2

1-1

0,5

1

HGP
Cidadania e
Desenv.

0,5

1

Tempos

Divisão semanal

Português

5

2-1-1-1

Inglês

3

HGP
Cidadania e
Desenv.
Minutos atribuídos

Matemática
CN

525

4
3

Minutos atribuídos

350

EV
ET
EM
Tic

2
2
2
0,5

Minutos atribuídos

325

EF

3

Minutos atribuídos

6º ANO

Minutos atribuídos

2-1-1
2-1
2
2
1-1
1
2-1

150

Matemática
CN

1

Minutos atribuídos

50

Oferta
Complementar

1

Minutos atribuídos

50

Apoio ao Estudo

2

1-1

Complemento à
Educação Artística

1

1

1

1

350

EV
ET
EM
Tic

2
2
2
0,5

Minutos atribuídos

325

EF

Total de minutos
Máximo estabelecido
MEC

3

2-1-1
2-1
2
2
1-1
1
2-1

150

EMRC

1

Minutos atribuídos

50

EMRC

1

Minutos atribuídos

50

Apoio ao Estudo
Complemento à
Educação
Artística

2

1-1

1

1

150

Total de tempos

4
3

Minutos atribuídos

Minutos atribuídos

EMRC

525

1

1

150

32
1600

Total de tempos
Total de minutos
Máximo
estabelecido MEC

1650

32
1600
1650

Notas:
1. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será atribuída ao docente de HGP;
2. Cidadania e Desenvolvimento funciona em regime semestral, assim como TIC;
3. As aulas de Apoio ao Estudo serão dedicadas uma a Português, outra a Matemática;
4. A aula de Apoio ao Estudo de Matemática é de frequência obrigatória para todos os alunos;
5. Complemento à Educação Artística será lecionado por um docente da área de Educação
Artística e Tecnológica do conselho de turma.
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3. Ciclo
7.º ANO

Português
Minutos
atribuídos

Temp
os

Divisão
semanal

4

2-1-1

200

Inglês
LE II

2
3

Minutos
atribuídos

250

História
Geografia
Cid. Des

2,5
2,5
0,5

Minutos
atribuídos

275

Matemátic
a

4

Minutos
atribuídos

200

CN
CFQ

2,5
2,5

Minutos
atribuídos

250

EV
CEA
TIC

1,5
1
1

Minutos
atribuídos

175

EF

3

Minutos
atribuídos

150

EMRC

1

Minutos
atribuídos

50

Oferta
Compleme
ntar

1

Minutos
atribuídos

50

1-1
2-1
1-2
2-1
1

2-2

8.º ANO

Português

1-1
1
1
2-1

1

1

Divisão
semanal

4

2-1-1

Minutos
atribuídos

200

Inglês
LE II

2,5
2,5

Minutos
atribuídos

250

História
Geografia
Cid. Des

2
2
0,5

Minutos
atribuídos

225

Matemátic
a
Minutos
atribuídos

2-1
1-2

Temp
os

CN
CFQ

4

Minutos
atribuídos

300

EV
CEA
TIC

1
1,5
1

Minutos
atribuídos

175

EF

3

Minutos
atribuídos

150

EMRC

1

Minutos
atribuídos

50

Oferta
Compleme
ntar

1

Minutos
atribuídos

50

Português
Minutos
atribuídos

2-1
1-1
1-1
1-1
1

2-2

2-1
2-1
1
1-1
1
2-1

1

1

Tempo
s

Divisão
semanal

4

2-1-1

200

Inglês
LE II

3
2

Minutos
atribuídos

250

História
Geografia
Cid. Des

2
2
0,5

Minutos
atribuídos

225

Matemátic
a
Minutos
atribuídos

200

3
3

9.º ANO

CN
CFQ

4

Minutos
atribuídos

300

EV
TIC
ET

1
1
1,5

Minutos
atribuídos

175

3

Minutos
atribuídos

150

EMRC

1

Minutos
atribuídos

50

Oferta
Compleme
ntar

1

Minutos
atribuídos

50

Total de
tempos

32

Total de
tempos

32

Total de
tempos

32

Total de
minutos

1600

Total de
minutos

1600

Total de
minutos

1600

Máximo estab.
MEC

1500

Máximo estab.
MEC

1500

Máximo estab.
MEC

1500

sem EM e OC

sem EM e OC

1-1
1-1
1

2-2

200

3
3

EF

2-1
1-1

2-1
2-1
1
1
1-1
2-1

1

1

sem EM e
OC

Notas
1. A disciplina de “Cidadania e Desenvolvimento” será atribuída a um docente do
departamento de CSH, preferencialmente do conselho de turma.
2. O OC será atribuída ao DT.
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3. A disciplina de “Cidadania e Desenvolvimento” funciona em regime semestral, por troca
com o meio tempo de EV (no 7.º ano), Complemento à Educação Artística (no 8.º ano) e ET (no 9.º):
4. As disciplinas de Complemento à Educação Artística que tiverem um só tempo funcionam
em regime semestral, trocando com TIC, no 7.º ano. No 8.º ano, a semestralidade ocorre com TIC e
EV. No 9.º, EV e CEA, funcionam em semestralidade, alternando uma com a outra.

Ensino Secundário
10.º ANO
Mínimo
minutos
180
150
150
150

250

Tempos
LH

CT

CSE

4

4

4

2-2

Minutos atribuídos

200

200

200

20

Inglês /LE

3,5

3,5

3,5

2-2 (1)

Minutos atribuídos

175

175

175

25

4

4

4

2-2

200

200

200

50

3

3

3

2-1

150

150

150

0

5

5

5

2-2-1

250

250

250

0

5
6

2-2-3
2-2-2
2-2-1
2-2-2

Português

Filosofia
Minutos atribuídos

Ed. Fis
Minutos atribuídos

Matemática A / História A
Minutos atribuídos

540

BG
FQA
Macs (6) / Econbomia A
GeoA (6)

7
6
5
6
550

650

550

10

2

2

2

100’

100

100

100

55

Total de tempos

30,5

33

30,5

Total de minutos

1525

Máximo estabelecido MEC

1530

-5

5

Minutos atribuídos

45

Divisão semanal

EMRC
Minutos atribuídos

Minutos sobrantes

5
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11.º ANO
Mínimo
minutos
180
150
150
150

250

LH

CT

CSE

4

4

4

2-2

Minutos atribuídos

200

200

200

20

Inglês / LE

3,5

3,5

3,5

2-2 (1)

Minutos atribuídos

175

175

175

25

4

4

4

2-2

200

200

200

50

3

3

3

2-1

150

150

150

0

5

5

5

2-2-1

250

250

250

0

6
5

2-2-2
2-2-3
2-2-2
2-2-1

Português

Filosofia
Minutos atribuídos

Ed. Fis
Minutos atribuídos

Matem. /História A
Minutos atribuídos

540

BG
FQA
Macs /Economia A
GeoA

6
7
6
5
550

650

550

10

2

2

2

100’

100

100

100

55

Total de tempos

30,5

32,5

30,5

Total de minutos

1525

1625

1525

Máximo estabelecido MEC

1530

1620

1530

5

-5

5

Minutos atribuídos

45

Divisão
semanal

Tempos

EMRC
Minutos atribuídos

Minutos sobrantes

Projeto Educativo - Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho - 44

12.º ANO
Mínimo
minutos
200
150

270

Português
Minutos atribuídos

Ed. Física
Minutos atribuídos

Matemática A /História A
Minutos atribuídos

300

Anual 1
Anual 2
Minutos atribuídos

45

EMRC
Minutos atribuídos

Tempos

Divisão semanal

LH / CT / CSE

CT

5

2-2-1

250

50

3

2-1

150

0

6

2-2-2

300

30

4
3

2-2
2-1

350

50

2

100’

100

55

Total de tempos

21

Total de minutos

1050

Máximo estabelecido MEC

1035

Minutos sobrantes

-15

Cursos Profissionais
A matriz dos cursos profissionais será apresentada no início do primeiro ano de
funcionamento de cada curso.

Semestralidade
No segundo ciclo, funcionam semestralmente, as disciplinas de TIC e Cidadania e
Desenvolvimento
No terceiro ciclo, funcionam semestralmente as disciplinas de TIC e CEA (no 7.º ano), TIC e EV
(no 8.º), EV e CEA (no 9.º ano)
A disciplina de “Cidadania e Desenvolvimento” funciona num semestre.
No outro semestre, no 7.º ano, a disciplina de EV terá mais um tempo; no 8.º será CEA e no
9.º será ET.
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Oferta complementar
No primeiro ciclo, a oferta complementar é constituída pela disciplina de Práticas
Experimentais. É lecionada pelo professor titular de turma. Apresenta identidade e documentos
curriculares próprios, aprovados em Conselho Pedagógico.
No segundo e no terceiro ciclos, a disciplina oferecida pelo agrupamento será Formação
Pessoal e Social. Esta disciplina será lecionada pelo Diretor de Turma. Tem documentos curriculares
próprios, aprovados no Conselho Pedagógico de 17 de outubro de 2018, e a carga horária de um
tempo durante todo o ano letivo.

Apoio ao Estudo
No segundo ciclo, o agrupamento oferecerá em todas as turmas 100 minutos. Por decisão do
Conselho Pedagógico, serão distribuídos entre Português e Matemática. No caso da disciplina de
Português, o AE funcionará nos termos do número 153.º do RI. Já no que diz respeito à disciplina de
Matemática, o apoio ao estudo será proposto para todos os alunos da turma, revestindo um carácter
obrigatório.
Complemento à Educação Artística
Determinou-se o funcionamento da componente de Complemento à Educação Artística,
prevendo no 2.º ciclo, a oferta de 50 minutos semanais que visem a integração de outros domínios
da área artística, incentivando uma integração ou complementaridade de artes. No segundo ciclo, as
regras de frequência são idênticas a todas as restantes disciplinas e a lecionação será assegurada por
docentes do departamento de expressões.
Esta componente terá um documento enquadrador apresentado ao Conselho Pedagógico.
No 3.º ciclo, o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho oferece Educação Tecnológica
ou a disciplina de Educação Musical, se houver recursos humanos disponíveis. Funciona
semestralmente em dois tempos de 50 minutos, alternando na turma com o funcionamento da
disciplina de TIC.

Cidadania e Desenvolvimento
Foi criada a função de Coordenação da Cidadania e Desenvolvimento, desempenhada por
uma docente do departamento de CSH, nomeado no início do ano letivo.
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No 1.º Ciclo e no ensino secundário, optou-se pela abordagem no âmbito das diferentes
disciplinas da matriz dos temas e projetos, de acordo com o previsto no art.º 15, n.º 4, alínea d) do
DL 55/2018.
Nos 2.º e 3.º ciclos, funciona como disciplina autónoma em regime de semestralidade.
Foram criados e aprovados pelo CP de 17 de outubro de 2018 os seguintes documentos,
posteriormente reunidos num só documento global:
- planificação por ano com a distribuição dos temas a abordar;
- elaboração de critérios de avaliação;
- outros instrumentos.

DAC
Decisões:
- Os DAC são planeados e implementados pelas equipas educativas criadas por ano de
escolaridade e por escola;
- Os DAC são trabalhados em contexto de aula nas disciplinas intervenientes e são estas que
definem os tempos letivos necessários;
- Foram revistos os critérios de avaliação de todas as áreas disciplinares de forma que estes
considerem a avaliação dos DAC;
- Foram criados instrumentos de trabalho e avaliação: planificações, critérios, ficha de
autoavaliação;
Articulação curricular
É planeada e implementada pelas equipas pedagógicas;
Foi criado um instrumento de registo/planificação baseado nas aprendizagens essenciais e
no perfil do aluno.

Equipas educativas
- Foram constituídas equipas educativas por ano e por escolas.
- Reunião quinzenal de 2h00 das equipas educativas de cada escola para balanço/reflexão do
trabalho desenvolvido durante a quinzena e planificação para a quinzena seguinte.
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- Por se verificar que vários docentes pertenceriam a equipas educativas de anos diferentes e até de
escolas diversas dentro do agrupamento, foi necessário selecionar a que equipa deveria estar
associado o professor, salientando que cada docente poderia participar nos trabalhos de todas as
que pertence.

Dinâmicas pedagógicas
As equipas educativas e os docentes que as constituem encontrarão as dinâmicas de trabalho
adequadas, de acordo com as especificidades de cada turma e ou grupo, assim como com o
momento do ano e as aprendizagens a trabalhar. Poderão traduzir-se na implementação de medidas
multinível, rentabilização dos recursos do Centro de Aprendizagem, adequação das estratégias de
ensino e aprendizagem e sua monitorização.
Entre as possibilidades de trabalho, enumeram-se o trabalho de projeto com a
implementação do trabalho colaborativo entre pares; a resolução de problemas; a criação de grupos
de trabalho de apoio, a utilização de metodologias de trabalho interativo e de projeto; coadjuvações
entre pares, recurso ao apoio ao estudo.

Metodologia do processo
Conhecido o Decreto-Lei 55/2018, foi apresentado a todos os docentes em reunião geral.
Foram abordados os conceitos, as alterações, as implicações na prática letiva.
Foram tomadas decisões nos conselhos pedagógicos de julho, setembro e outubro de 2018.
Foram constituídas equipas educativas e criado um espaço comum no horário dos docentes.
Foram criadas equipas de trabalho para implementação do DL55, foi criado o Coordenador
de Cidadania e Desenvolvimento, nomeado um coordenador de DAC de cada equipa e nomeado um
coordenador de DAC do agrupamento.
As decisões da escola foram inscritas nos instrumentos de planeamento curricular.
Serão instituídos mecanismos para promover a auscultação dos alunos e o seu envolvimento
e participação no desenho das opções curriculares e na avaliação da eficácia das aprendizagens.
Instituir ainda mecanismos e instrumentos de auscultação dos pais, assim como dos docentes.
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Avaliação do projeto
Anualmente será efetuada uma avaliação no final do ano letivo, da responsabilidade do
Conselho Pedagógico, elaborada com o auxílio dos coordenadores das equipas educativas.
Envolve a opinião dos alunos, docentes, individualmente e através dos departamentos
curriculares, e resultará de recolha de informação, nomeadamente através de questionários.
Articulação com os PE e PCT
No que toca à Visão e Missão inscritas no Projeto Educativo as mesmas não contrariam os
princípios consignados no DL n.º 55/2018.
Assim, no domínio “Serviço educativo e resultados” salienta-se as ações a desenvolver:
criação de equipas pedagógicas para a planificação do processo ensino aprendizagem; planificar e
desenvolver atividades experimentais no 1.º ciclo em articulação com o Departamento de
Matemáticas e Ciências Experimentais; planificar verticalmente, dentro do mesmo ciclo de ensino e
entre ciclos de ensino; coadjuvar em sala de aula, incentivando o trabalho colaborativo para
planeamento, reflexão e produção de materiais; consolidar projetos/atividades, transversais no
Agrupamento, entre os diferentes níveis de ensino e docentes de várias áreas disciplinares.

O Projeto Curricular das Turmas envolvidas no PAFC tem como referencial o PE, enunciando
uma série de princípios gerais que delimitam o percurso pedagógico do grupo turma. O PCT contém
o percurso pedagógico definido para o grupo turma no início do ano letivo que se vai documentando
com momentos de articulação disciplinar, significativos, que ocorrem ao longo do ano letivo bem
como os Domínios de Articulação Curricular (DAC) desenvolvidos. A caracterização da turma
fundamenta as opções curriculares/pedagógicas.

3.12. Sucesso Educativo
Considerando o desempenho dos alunos como o principal indicador da eficácia dos sistemas
educativos e das organizações educativas, o AEMOV dedica especial atenção à análise dos resultados
dos seus discentes, de modo a contextualizá-los numa perspetiva de melhoria contínua.
Para que o Agrupamento possa situar-se e definir metas, serão considerados os dados
disponibilizados pelo Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do ME (MISI) e os resultados
do Agrupamento (equipa de avaliação interna), para poder definir uma estratégia de progresso, de
modo a integrar uma melhoria efetiva dos resultados de aprendizagem e da redução da retenção,
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uma redução do número de participações e processos disciplinares, como prioridades deste Projeto
Educativo e do Plano Anual de Atividades.
O mais recente indicador criado pela DGEEC, denominado percursos diretos de sucesso,
indicando a percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas finais de cada ciclo sem que
contabilizem qualquer retenção nesse ciclo, é igualmente uma referência a considerar. A evolução
deste indicador é consultável no sítio https://infoescolas.mec.pt/
3.12.1. Resultados finais do agrupamento 2019/20
Na Educação Pré-Escolar, a avaliação, tendo por base as novas “Orientações Curriculares para
a Educação Pré-Escolar” (2016), é reinvestida na ação educativa, assumindo-se como uma avaliação
para a aprendizagem e não da aprendizagem. É, assim, uma avaliação formativa, pois refere-se a
uma construção participada de sentido, que é, simultaneamente, uma estratégia de formação das
crianças, do educador e de outros atores no processo.
Esta perspetiva de avaliação contextualizada e significativa (baseada em registos de
observação e recolha de documentos situados no contexto) é realizada ao longo do tempo em
situações reais. A Educação Pré-Escolar não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança,
nem o juízo de valor sobre a sua maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na
discrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos.
Na Educação Pré-Escolar, a avaliação como processo contínuo é qualitativa e formativa, medindo-se
pelo número de atividades participadas pelas crianças e a valorização dos seus progressos com as
crianças, registando-se uma grande adesão às mesmas. É pontuada pela avaliação diagnóstica e
também, no final de cada período, pelo balanço do desenvolvimento/aprendizagem de cada criança.
O suporte legislativo sobre a avaliação na Educação Pré-Escolar encontra-se no Despacho n.º
5220/1997, na Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de dez de outubro e na Circular n.º
4/DGIDC/DSDC/2011, de onze de abril e na Brochura Planear e Avaliar na Educação Pré-Escolar,
elaborada pela Direção-Geral da Educação e disponibilizada em 2021.
Nos ensinos básico e secundário existe uma avaliação quantitativa apresentando-se, nos
quadros seguintes e nos apêndices, os resultados alcançados.
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Quadro VIII - Taxa de sucesso

Taxa de Sucesso

Básico

Ensino

Modalidade

Regular

Secundário

Regular CH

Profissional

Ano
Agrupamento

Nacional

Pré

100,0%

100,0%

1.º

100,0%

100,0%

2.º

97,66%

96,80%

3.º

99,45%

99,00%

4.º

100,0%

98,60%

5.º

100,0%

97,40%

6.º

100,0%

97,50%

7.º

98,74%

95,70%

8.º

98,28%

97,20%

9.º

98,64%

97,70%

10.º

92,77%

91,00%

11.º

100,0%

96,90%

12.º

88,0%

81,80%

1.º

100,0%

98,50%

2.º

100,0%

99,10%

3.º

86,36%

75,50%

Pelos resultados acima apresentados podemos constatar que:
a) Vários anos de escolaridade atingiram os 100% de sucesso;
b) Em todos os anos do ensino básico e do ensino secundário profissional a taxa de
sucesso do agrupamento foi igual ou superior à média nacional;
c) Tanto no ensino básico como no ensino secundário regular CH (10º, 11º e 12º anos) e
profissional a taxa de sucesso é superior à média nacional;
d) O 12.º ano do ensino secundário regular e o terceiro do ensino profissional
apresentam as taxas de sucesso mais baixas 88,00% e 86,36%, respetivamente, tal
como acontece a nível nacional, mas têm vindo a melhorar.
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3.12.2. Sucesso das disciplinas com avaliação externa em 2019-2020, no
ensino básico
No ano letivo 2019-2020, a avaliação externa foi suspensa, pelo que, no que lhe diz respeito,
se apresentam os dados do ano letivo anterior.

Quadro IX – Avaliação externa no ensino básico

Disciplinas

Ano

Interna

Interna

(2018-2019)

(2019-2020)

Agrupamento

Nacional

Externa (2018-2019)

Português

9ºano

94,37%

98,64%

85,7%

76,8%

Matemática

9ºano

65,62

63,95%

73,2%

60,1%

Os dados da avaliação externa referem-se ao ano letivo 2018-2019, dado que não se
realizaram provas finais no ano letivo 2019-2020.

Quadro X – Taxa de sucesso global dos ensinos básico e secundário

Taxa de Sucesso Global
Agrupamento

Nacional

Básico

99,2%

97,62%

Secundário

93,98%

89,9%

Pela análise dos quadros VIII e IX constatamos que:
a) Os resultados do Agrupamento, no ensino básico tanto em Português como em
Matemática, na avaliação interna e externa, situam-se acima da média nacional;
b) Os resultados mais baixos ocorreram na avaliação externa das disciplinas de
Matemática e de Português do 9.º ano, mas ainda assim, acima da média nacional;
c) Em ambos os ciclos a taxa de sucesso é superior à taxa de sucesso nacional;
d) Existe desfasamento entre os resultados internos e os resultados externos, sendo
desejável uma aproximação dos valores.
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3.12.3. Análise Global do sucesso escolar obtido no Agrupamento no ano
19/20
Quadro XI – Taxas de sucesso

Resultados nacionais - Taxas de sucesso por ciclo e metas 2024
Metas do agrupamento para

Ano de escolaridade

Médias 2019/2020

Primeiro ciclo

99.30%

98,00%

Segundo ciclo

100%

98,00%

Terceiro ciclo

98.50%

98,00%

Secundário Regular

93.40%

93,9%

Secundário Profissional

95,8%

95,9%

2024

Como se pode observar, pela análise do quadro X, as taxas mais elevadas de repetência
situam-se no ensino secundário regular, com uma média global de 6,60%. É no 12.ºano que a taxa
atinge o valor mais elevado, com uma percentagem de 12,0% denotando as dificuldades sentidas
pelos alunos na conclusão deste ciclo de ensino. O sucesso escolar evoluiu muito positivamente na
vigência do anterior Projeto Educativo, tendo atingido valores muito elevados e consequentemente
difíceis de melhorar.
Identificada a média de repetência em cada ciclo e verificadas as metas propostas para o
anterior projeto educativo (2017-2020), propõem-se taxas de aprovação a alcançar, apontando-se
em todo o ensino básico para uma meta de sucesso de 98%. Este valor, embora inferior ao registado
no ano letivo usado como referência, justifica-se pelas condições de avaliação excecionais registadas
em 2019-2020, ano em parte das atividades letivas ocorreram a distância e foram suspensos os
exames e as provas finais nacionais. Para o ensino secundário, nas propostas de metas até 2024,
procura-se uma melhoria de cerca de 0,5 pontos percentuais no ensino regular e de 0,1 no ensino
profissional. Os valores a alcançar para o ensino secundário são ambiciosos relativamente ao último
projeto educativo.
Foram identificadas as disciplinas com maior insucesso, que apresentamos seguidamente,
por ordem decrescente, para as quais deverão ser canalizados apoios e implementadas estratégias
orientadas para melhorar os resultados:
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Quadro XII - Insucesso por disciplinas (notas internas: 2019/2020)

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Secundário

Disciplina

Ano

Insucesso

Disciplina

Ano

Insucesso

Disciplina

Ano

Insucesso

Matemática

6.º

12,00

Matemática

9.º

36,05

Matemática A

10.º

29,09

Matemática

5.º

11,36

Matemática

8.º

30,46

FQ A

10.º

15,91

Tic

5.º

7,43

Espanhol

8.º

18,75

MACS

11.º

11,76

Inglês

6.º

6,36

Matemática

7.º

13,92

Filosofia

11.º

8,20

Português

6.º

4,00

Ciências

7.º

8,86

História A

10.º

7,41

Naturais

3.12.4. Dados referentes ao acesso ao ensino superior no ano 19/20
Quadro XIII – Acesso ao ensino superior

Quadro XIV - Alunos Colocados
(1.ª Fase e 2.ª fase)

Alunos inscritos
Tencionavam candidatarse
Apresentaram
candidatura
Colocados

1ªfase

2ªfase

Total

1ªopção

38

2

182

67

249

2ªopção

12

6

115

46

161

3ªopção

9

6

79

31

110

4ªopção

3

0

69

16

85

5ªopção

3

1

6ªopção

4

1

A maioria dos alunos ingressa no Ensino Superior na sua primeira opção de colocação (55%
na primeira fase), havendo ainda muito trabalho a fazer para combater o desfasamento entre o
número de alunos que tencionava candidatar-se ao Ensino Superior e o número dos que
efetivamente o fizeram (69% na 1.ª fase). É de realçar que esse desfasamento tem vindo a diminuir
ao longo dos anos.

3.12.5. Taxa de abandono escolar
No ano letivo de 2019/2020, não se registou nas escolas do Agrupamento qualquer situação
de abandono escolar.
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3.13. Análise Interna
3.13.1. Identificação de pontos fortes e áreas de melhoria
Pontos Fortes
•

Eficácia da liderança de topo na mobilização concertada dos recursos humanos e no
fortalecimento das relações com a comunidade, indutora de melhoria no serviço educativo
proporcionado às crianças e aos alunos.

•

Monitorização global das atividades implementadas no âmbito das medidas de promoção de
sucesso e conhecimento da sua eficácia e eventual reorientação das medidas adotadas;

•

O bom ambiente de trabalho que se vive em cada um dos estabelecimentos e na organização em
geral;

•

O bom funcionamento e articulação das estruturas pedagógicas;

•

A existência de canais de comunicação eficazes entre os diferentes intervenientes do processo
educativo que permitem, em tempo útil, a troca da informação necessária;

•

Trabalho desenvolvido pela equipa de apoio informático para a otimização das novas tecnologias
enquanto canal privilegiado de comunicação e transmissão de informação;

•

Existência de um Plano Anual de Atividades diversificado;

•

Resultados escolares nos 1º e 2º ciclos do ensino básico, acima das respetivas médias nacionais;

•

Resultados dos alunos nas provas finais na disciplina de Matemática, no 3.º ciclo, no biénio 20122013 a 2013-2014, sempre acima dos respetivos valores esperados;

•

Respostas educativas diferenciadas e integradoras enquanto contributo decisivo para a igualdade
de oportunidades de todas das crianças e alunos no acesso e sucesso escolares;

•

A taxa de sucesso dos alunos superior à média nacional no ensino básico;

•

Cultura de cidadania, com reflexos positivos na criação de um ambiente propício ao
desenvolvimento de valores cívicos das crianças e dos alunos e na valorização do Agrupamento
pela comunidade;

•

Práticas de inclusão e formação dos alunos com dificuldades específicas, que asseguram a
igualdade de oportunidades e o sucesso educativo;

•

A oferta de um conjunto de atividades de enriquecimento curricular e extracurricular;

•

A adequação da componente de apoio à família no pré-escolar;

•

A atribuição de prémios de mérito;

•

Dinâmica gerada pela variedade das atividades dos projetos do PES, do DE e das BE;

•

Existência do UAARE e do CFD;

•

Os SPO, não apenas pela multiplicidade e extensão das atividades desenvolvidas na promoção do
desenvolvimento pessoal, escolar e profissional, mas também pela implementação de uma
perspetiva psicossociológica nos processos de tomada de decisão;
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•

O apoio educativo/apoio ao estudo em todos os estabelecimentos;

•

Protocolos com instituições ou serviços para acompanhamento de alunos com dificuldades
específicas;

•

Garantia da oferta diferenciada e específica de estágios para os alunos dos cursos profissionais e
do ensino básico vocacional;

•

Agrupamento de referência do SNIPI;

•

Parcerias estabelecidas pelo Agrupamento e relações com a comunidade local que permitem a
concretização de diversos projetos;

•

A qualidade da maioria dos espaços escolares e dos seus equipamentos;

•

Existência de mecanismos que permitem detetar precocemente situações de carências
económicas e de risco social e implementação dos respetivos apoios;

•

Dinâmica das bibliotecas escolares na promoção de atividades de estímulo à aprendizagem e
divulgação cultural em todos os jardins de infância e escolas do Agrupamento, com impacto
positivo no desenvolvimento de literacias;

•

A existência de diversos grupos equipa do DE estes promovem dinamização de encontros,
parcerias ativas com outras escolas e entidades;

•

Corpo docente e não docente estável e dedicado;

•

Coesão e espírito de equipa entre trabalhadores ao serviço da instituição;

•

Participação / intercâmbio em projetos comuns e parcerias internacionais;

•

Envolvimento em diversas organizações de eventos de âmbito local, regional distrital e nacional e
internacional.

•

Áreas de Melhoria
Insuficiente consolidação do funcionamento do agrupamento ao nível organizacional;

•

Baixos índices dos resultados da avaliação externa, no 9º ano e no ensino secundário regular;

•

Falta de variedade de oferta de clubes no Agrupamento, decorrente da falta de crédito horário
para dinamizar os clubes existentes;

•

Reduzido envolvimento/participação de alguns pais e encarregados de educação na vida escolar
dos seus educandos;

•

Frequência de situações de indisciplina e comportamentos desadequados que, embora e de
gravidade relativa, prejudicam a tranquilidade das escolas;

•

Falta de sistemas de informação do percurso pessoal e profissional dos alunos após a conclusão
dos cursos/níveis de certificação;
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•

A falta/dificuldade de transportes autónomos que não permite a deslocação dos grupos/turma à
Escola Sede e a consequente dificuldade de utilização integral dos recursos de que esta já dispõe e
que disponibiliza aos outros estabelecimentos do Agrupamento, bem como a participação em
eventos fora de cada escola/ estabelecimento de ensino.

•

Identificação rigorosa dos fatores que condicionam as aprendizagens dos alunos, tendo em vista a
melhoria do trabalho pedagógico e a promoção do sucesso escolar;

•

Adequação das metas para os resultados académicos à realidade dos alunos, para que se
constituam referenciais de ação no trabalho das equipas pedagógicas, orientando-as para os
resultados;

•

Reforço do trabalho colaborativo entre os docentes, tendo em vista aprofundar a articulação
curricular, a sequencialidade de conteúdos programáticos e a partilha de práticas científicopedagógicas, que contribuam para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem;

•

Acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de aula, no sentido de efetivar a
monitorização da ação educativa, a eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar e o
desenvolvimento profissional dos docentes;

•

Explicitação de um sistema de indicadores que permita a avaliação dos planos de trabalho dos
grupos/turma, segundo critérios de eficácia, coerência e pertinência, tendo em vista o
desenvolvimento das aprendizagens e a melhoria dos resultados escolares;

•

Promoção de atividades práticas e experimentais, designadamente, no ensino básico, de forma
articulada com o departamento curricular de matemática e ciências experimentais, visando o
desenvolvimento de competências específicas dos alunos e a promoção da literacia científica.

3.14. Análise Externa
3.14.1. Constrangimentos e oportunidades
Constrangimentos
•

•

•

Crescente despovoamento das freguesias,
com implicações no número de alunos a
frequentar os vários ciclos de ensino;
A dispersão geográfica dos diversos
estabelecimentos de ensino que provoca
cortes no fluxo da informação, dificuldades na
articulação pedagógica e um conhecimento
consistente dos problemas específicos de
cada uma das unidades;
Rede de transportes públicos no concelho

Oportunidades
•

•
•

A recetividade das instituições,
empresas e serviços locais que
funcionam como elementos
catalisadores de processos de
aprendizagem e formação em
contexto de trabalho;
Otimização de recursos materiais
e pedagógicos;
Disponibilidade da comunidade
escolar para contribuir para
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•

•
•
•
•

•

Necessidade de intervenção, com apoio
financeiro e logístico das autoridades
competentes, na estrutura dos edifícios
(telhados, caixilharias, passadiços, estruturas
de fibrocimento …) para a manutenção da
segurança e do equilíbrio funcional e térmico;
Condições heterogéneas nos diferentes
equipamentos escolares;
Progressiva perda de estatuto da escola
pública e dos professores;
Escassos recursos financeiros;
A localização da escola que, pela proximidade
com concelhos vizinhos, se torna pouco
atrativa para os alunos e limita a
diversificação da oferta educativa;
Progressiva redução de recursos humanos.

•

melhorar as condições de ensinoaprendizagem;
Estabilidade, capacidade,
qualidade e experiência dos
recursos humanos ao serviço do
agrupamento.

3.15. Plano de Formação
Considerando as necessidades de formação do pessoal docente e não docente do
Agrupamento, é anualmente apresentada pelo Conselho Pedagógico ao Centro de Formação da
Associação de Escolas Beira Mar (CFAEBM) uma proposta de acordo com as necessidades
diagnosticadas, que seguidamente se enunciam:

3.15.1. Pessoal Docente

Área
Atualização
pedagógica,
didática
e
metodológica no
âmbito
das
diferentes áreas
disciplinares.
-

Ações de Formação Elencadas
- Práticas artísticas para crianças do pré-escolar
- Matemática e articulação curricular no pré-escolar
- Estratégias de promoção da gramática em sala de aula (1º ciclo).
- A utilização das TIC no ensino do Inglês no 1.º ciclo.
- Primeiros socorros/suporte básico de vida (Ed. Física).
- O ensino do Andebol na escola.
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-

- Montagem e tratamento sonoros para a parte performativa, som/imagem (Ed.
Visual).

-

- Ilustração, multimédia, photoshop e gravura (Ed. Visual).
- Didática do Português (2.º e 3.º ciclos).
- Da Gramática à Escrita - mobilização crítica e criativa dos conhecimentos
gramaticais, na disciplina de Português;
- A especificidade da lecionação das línguas nos cursos profissionais.
- O domínio das TIC, no ensino das línguas, no contexto de ensino à distância;
- Ferramentas Web no ensino das línguas.
- Avaliação por domínios, no âmbito das línguas.
- A competência da escrita na disciplina de Inglês.
- Ensino das ciências experimentais: matemática, ciências naturais e físicoquímicas.
- Uso de aplicações informáticas na área das ciências Experimentais.
-Lógica Proposicional, no grupo de Filosofia.
-Metodologias de aprendizagem ativa na Geografia, na Filosofia, na História e na
Economia.
-O desenvolvimento de competências nas aulas de Geografia.

Princípios,
valores,
Metodologias e
parcerias para a
construção de
uma “inclusão
saudável”, em
contexto escolar.

- Educação Inclusiva: definição e enquadramento - DL n. º54/2018 de 6 de julho.
- Perturbação do espectro do autismo –intervenção em contexto de sala de aula.
- Dislexia – do diagnóstico à intervenção.
- Escola Inclusiva – práticas pedagógicas: diversidade e inovação
- Adaptações curriculares significativas e não significativas: enquadramento legal,
operacionalização, avaliação e impacto(s).
- Consciência fonológica e a literacia emergente: competências pré leitoras.
- Consciência fonológica: intervenção e impacto na aprendizagem.
- Desenvolvimento infantil harmonioso: A importância da comunicação na
infância.
- Método Montessori - a estimulação sensorial e a aprendizagem.
- Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) – da teoria à prática
- Formar para a vida pós-escolar sob o novo paradigma da Escola Inclusiva
- Pedagogia diferenciada na sala de aula - diferenciação pedagógica e
acomodações curriculares: exemplos práticos para a inclusão de todos.
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Avaliação
das - Melhoria de práticas de avaliação pedagógica.
aprendizagens
- A avaliação por domínios de aprendizagem.
- Instrumentos de avaliação diversificados e articulados com a avaliação por
domínios.
Aplicações
informáticas
para o ensino
presencial e à
distância

- Ensino à Distância: especificidade pedagógica, metodologias, estratégias e
plataformas digitais apropriadas.
- Uso das tecnologias e bases de recursos didáticos em situação de aula.
- Uso de aplicações informáticas na avaliação das aprendizagens.
- Suporte às aprendizagens com o Google Classroom.

Modernização
tecnológica

- Trabalhar com a plataforma Inovar.

Psicopedagogia

- Gestão de conflito e mediação (meio de resolução alternativa de
conflitos promotor da aproximação entre as partes).

- O uso da aplicação “Excel”.

- Inteligência emocional, técnicas de relaxamento para crianças (mindfulness).
Cidadania
e
desenvolviment
o

- Educação para a cidadania: do enquadramento às práticas.
- Promover programas de mentoria.
- Metodologias e estratégias para a Formação Pessoal e Social;
- Educação Ambiental - que práticas para o pré-escolar.
- Práticas de desenvolvimento curricular e avaliação em Cidadania e
Desenvolvimento.
- Tutorias na área da supervisão.

Leitura e
literacias

- Estratégias de formação de leitores.

Relação
Escola/Família

- Relação Escola – Famílias – Comunidade.

Elaboração
Projetos

- As literacias da Informação, dos média e digital: competências para a vida e
transversais ao currículo

de

- etwinning: do registo à elaboração de um projeto.
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3.15.2. Pessoal Não Docente
Assistentes Administrativos
- Gestão Administrativa de Alunos: legislação enquadradora e aplicações informáticas a
utilizar.
- Informática e plataformas de gestão.
- Financiamento do FSE.
- Acão Social Escolar.
- Contabilidade e Vencimentos.
- Inventário.
- Técnicas de atendimento.
- Gestão de stocks.
- Gestão de conflitos e relações interpessoais.
- Boas práticas no serviço público.
- Gestão e motivação de equipas.

Assistentes Operacionais
- Contributos para uma escola de qualidade.
- Trabalho em espaços escolares específicos, tais como: laboratórios; instalações desportivas;
salas de educação visual e musical; bibliotecas escolares.
- Ação em situações de emergência.
- Gestão stocks - Bares e Papelarias.
- Boas práticas no serviço público.
- Higiene, saúde e segurança no trabalho.
- Gestão e motivação de equipas.
- Introdução à informática e às novas tecnologias em contexto escolar.
- Iniciação ao uso do software Inovar.
- Apoio à utilização de tablets para atividades on-line e à distância.
- Acompanhamento de crianças – técnicas de animação.
- A escola inclusiva.
- Educação especial – atividades com crianças com necessidades educativas adaptadas.
- Intervenção e comunicação com crianças autistas.
- Gestão de conflitos e relações interpessoais no contexto escolar.
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- Bullying.
-Violência e indisciplina em contexto escolar.
- Comportamentos disfuncionais da criança – formas de atuação.

Ações organizadas pelo Agrupamento e Associações
No âmbito das ações dinamizadas pelo Agrupamento, associação de pais e EE, associação de
estudantes e outras entidades, propõem-se ações para alunos e encarregados de educação, sob os
temas abaixo apresentados ou outros a ser propostos.

Alunos
- Contributos para uma Escola de Qualidade.
- Educação para a Cidadania e para os Valores.
- Educação para a Saúde: educação sexual; alimentação saudável.
- Literacia da informação, digital e dos média.
- Métodos e técnicas de Estudo.
- Estratégias para a elaboração de apontamentos.

Pais e Encarregados de Educação
- Contributos para uma Escola de Qualidade.
- Intervenção dos Pais e Encarregados de Educação nas várias Estruturas Educativas.
- Papel dos Pais e Encarregados de Educação no Processo Educativo.
- Segurança online e cidadania digital.
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4. MISSÃO, VISÃO, VALORES

Missão
A missão do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho é contribuir, através de práticas educativas de excelência, para a formação
integral do ser humano, oferecendo um percurso de rigor e qualidade. É educar para o sucesso, preparando jovens para desenvolver ao máximo as
suas capacidades e potencialidades, construindo o seu futuro de forma competente, autónoma e responsável.

Visão
Ser um Agrupamento de Escolas de referência e excelência reconhecido pelo seu profissionalismo, qualidade e postura ética, reconhecido
pela forma empenhada em integrar a transição digital preconizada pelos documentos europeus e nacionais; que eduque para a cidadania; que invista
na transversalidade do currículo; que seja uma escola inclusiva; com práticas pedagógicas inovadoras que incluam o digital; e cuja identidade se
exprime no lema Conhecimento, Responsabilidade, Qualidade.
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Eficiência,
eficácia e
rigor
Colegialidade
e
Cooperação

Autonomia e
responsabilidade

Valores

Humanizaçã
o
Respeito
pela
diferença

Postura
ética

Equidade e
justiça

5. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Áreas de
intervenção

Dimensão
A.1. Lideranças

A. Liderança
e
Gestão

A.2. Gestão
A.3. Comunicação interna
A.4. Comunicação externa
A.5. Autoavaliação

Objetivos estratégicos de intervenção
A.1.1. Estabelecer, de forma eficaz a ponte entre a liderança de topo e as lideranças intermédias
das estruturas educativas e dos serviços do Agrupamento.
A.2.1. Envolver o Agrupamento e os seus parceiros numa gestão estratégica para a melhoria e
para a inovação.
A.3.1. Criar mecanismos eficazes e eficientes de comunicação.
A.4.1. Aumentar o conhecimento e o reconhecimento do serviço educativo prestado à
Comunidade.
A.5.1. Desenvolver a autoavaliação, com vista à implementação de boas práticas no
Agrupamento.
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B.1. Planeamento e articulação do serviço
educativo
B.2. Práticas pedagógico-didáticas
B. Serviço
educativo e
resultados

B.3. Regulação das aprendizagens
B.4.1. Melhorar os resultados escolares, com vista à qualidade dos mesmos.
B.4. Resultados escolares
B.5. Comportamento e desenvolvimento
Cívico
C.1. Recursos Humanos

C. Recursos e
Parcerias

B.2.1. Planificar, implementar e monitorizar práticas pedagógico-didáticas articuladas, com vista à
melhoria dos resultados.

B.4.2. Reduzir o insucesso escolar.
B.5.1. Formar cidadãos cientificamente bem preparados críticos, éticos, e conscientes das suas
responsabilidades sociais.
C.1.1. Gerir recursos humanos, com vista à qualidade do serviço educativo
C.1.2. Aperfeiçoar as competências profissionais e relacionais dos recursos humanos

C.2. Recursos materiais

C.2.1 Gerir recursos matérias, visando a sua otimização e captação de novos recursos para a
inovação e a qualidade.

C.3. Parcerias

C.3.1. Diversificar as parcerias, de modo a maximizar a disponibilidade de recursos humanos e
materiais.
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A. Liderança e gestão
Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de
intervenção

A. Liderança e gestão
A.1. Lideranças
A.1.1. Estabelecer de forma eficaz a ponte entre a liderança de topo e as lideranças intermédias das estruturas educativas e
dos serviços do Agrupamento.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de avaliação

- Implementar modos
de atuação tendentes à
corresponsabilização

- Delegar competências nas chefias intermédias.

Diretor/ Direção

- Número e regularidade
das reuniões ocorridas.

- Realizar regularmente reuniões do diretor (e/ou outros membros da direção, de
acordo com as funções atribuídas) com as lideranças intermédias e equipas de
democrática das
trabalho, para a delineação, implementação e avaliação de estratégias, processos e
chefias intermédias
procedimentos, com vista ao desenvolvimento do PE e ao pleno funcionamento da
organização (coordenação dos departamentos, coordenação dos diretores de turma,
na definição,
coordenação da equipa do serviço das bibliotecas escolares, equipa de apoio
implementação e
informático, equipa PES, DE, serviços de apoio escolar, chefe dos serviços de
avaliação de estratégias administração escolar, chefes do pessoal não docente e outras equipas fundamentais
conducentes à
para a gestão estratégica).
operacionalização do
PE.
- Inserir, nos relatórios de monitorização e de avaliação, a serem elaborados por
cada chefia intermédia, mecanismos de aferição do grau de consecução dos
processos e dos procedimentos da sua responsabilidade.

Chefias intermédias
- Número de chefias
intermédias
efetivamente envolvidas.

Metas
Manter o número e regularidade das reuniões ocorridas.
Envolver todas as chefias intermédias.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

A. Liderança e gestão
A.2. Gestão
A.2.1. Envolver o Agrupamento e os seus parceiros numa gestão estratégica para a melhoria e para a inovação.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Identificar e
implementar
procedimentos de gestão
das estruturas
pedagógicas e dos
serviços com vista à
melhoria e à qualidade
do serviço prestado.

- Otimizar uma política digital em todo o Agrupamento, maximizando os
equipamentos, plataformas e outros dispositivos digitais, para uma organização mais
eficiente.

- Diretor/Direção.

- Número de estruturas
pedagógicas
envolvidas.

- Equipa de apoio
informático

- Alargar os recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem.
- Serviços das
Bibliotecas Escolares.

- Aperfeiçoar os meios de comunicação externa do Agrupamento.
- Implementar medidas para que o Agrupamento seja reconhecido pela sua qualidade,
gestão, acolhimento e profissionalismo.

- Coordenadores e
demais chefias
intermédias.

- Número de
utilizadores
abrangidos/plataformas
e outros dispositivos
digitais utilizados.

- Controlar o cumprimento das normas de higiene e segurança que constam no
Regulamento Interno.
- Garantir uma oferta
formativa diversificada

- Manter a oferta formativa de prosseguimento de estudo e de caráter
profissionalizante.

- Diretor/Direção.

-Alargar a oferta formativa vocacional ao nível do 3º ciclo do ensino básicos e do
secundário.

- Coordenadores e
demais chefias
intermédias.

- Número de turmas
para prosseguimento
de estudos
-Número de turmas de
caráter
profissionalizante

Metas
80% de necessidades de informação contempladas.
Adoção em/por todo o Agrupamento de uma política digital, reduzindo em 10% a quantidade de papel utilizado.
Propostas de criação de pelo menos 1 ou 2 turmas do 3º ciclo/ensino secundário de caráter profissionalizante/vocacional.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

A. Liderança e gestão
A.3. Comunicação interna
A.3.1. Criar mecanismos eficazes e eficientes de informação.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

- Implementar um
circuito de transmissão
de informação
entre/para o pessoal
docente- e entre para o
pessoal não docente.

- Promover uma cultura de articulação entre os departamentos curriculares e os
docentes que o compõem.
- Criar (e atualização anual pelo SAE) listas de difusão (por correio eletrónico)
setoriais (docentes, docentes por departamento, coordenadores, membros CP,
coordenadores DT, DT, SPO….).

- Equipa responsável
pela definição e
implementação de uma
política de
comunicação no
Agrupamento.

- Manter uma política de utilização, de Plataformas LMS (Learning Management
System) do Agrupamento.

- Equipa de apoio
informático
- SAE

- Difundir informação
necessária ao
funcionamento e ao
autoconhecimento da
organização.

- Atualizar a informação na página eletrónica do agrupamento.

Indicadores de
avaliação

- Taxa de utilização
dos circuitos de
comunicação.

- Diretor e equipa da
Direção.

- Publicitar, nas várias unidades do agrupamento e na página dos agrupamentos, das
atividades do PAA.

- Equipa de apoio
informático
- Coordenadores e
demais chefias
intermédias.

Metas
Percentagem igual ou superior a 80% na utilização dos meios de comunicação interna existentes.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

A. Liderança e gestão
A.4. Comunicação externa
A.4.1. Aumentar o conhecimento e o reconhecimento do serviço educativo prestado à comunidade.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Projetar a imagem da
escola ao exterior

- Reforçar a divulgação das atividades do agrupamento relevantes para o exterior;

- Equipa responsável
pela definição e
implementação de uma
política de
comunicação no
Agrupamento.

- Número de acessos
aos sistemas de
informação e
comunicação online.

- Melhorar os canais de comunicação com o exterior;
- Aumentar o número de ações / atividades envolvendo a comunidade local;
- Manter a participação em projetos de âmbito nacional / internacional;
- Manter/aumentar o envolvimento da tutela, da Câmara Municipal, das juntas de
freguesia no apoio efetivo à oferta educativa do Agrupamento.
- Publicitar regularmente notícias do Agrupamento nos jornais locais e regionais,
nas listas de difusão, nos portais e blogues das RBE, no Portal das Escolas e em
outros meios que possam aumentar a visibilidade do Agrupamento.

- Equipa de apoio
informático
Serviço de bibliotecas
escolares

- Número de notícias
publicadas nas páginas
web do Agrupamento e
nos jornais locais e
regionais.

- Docentes
responsáveis por
atividades.
- Coordenador de
projetos
- Diretor/Direção
- SPO
- Educação Especial.
Metas
Difundir, na página do agrupamento, pelo menos 30% das atividades realizadas no âmbito do PAA contribuindo para uma maior visibilidade do Agrupamento.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

A. Liderança e gestão
A.5. Autoavaliação
A.5.1. Desenvolver a autoavaliação, com vista às boas práticas no Agrupamento.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Dar continuidade/
melhorar o processo de
autoavaliação no
Agrupamento, tendo em
vista a concretização de
planos estratégicos de
melhoria.

- Manter uma equipa de autoavaliação do Agrupamento.

-Direção

- Articular anualmente o Plano de Ações de Melhorias com os Planos Anuais de
Atividades.

- Equipa de avaliação
interna/autoavaliação

- Refletir periodicamente sobre os resultados escolares, os processos e as ações
concretizadas e elaboração de um plano de avaliação interna.

-Número de
instrumentos de
trabalho
implementados com
eficácia.

- Lideranças
intermédias

- Dar cumprimento ao instituído no DL. 55/2018: definir instrumentos regulares de
auscultação e participação dos alunos, pais, encarregados de educação, restante
comunidades

- Resultados dos
instrumentos

- Agregar relatórios de avaliação parciais num documento consolidado.

Metas
Implementar e autorregular um modelo de autoavaliação, criando instrumentos de recolha de informação.
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B. Serviço educativo e resultados
Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de
intervenção

B. Serviço educativo e resultados
B.1. Planeamento e articulação do serviço educativo
B.1.1. Planificar, implementar e monitorizar práticas pedagógico-didáticas articuladas, com vista à melhoria dos
resultados.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de avaliação

- Planificar
articuladamente o
processo de ensino
aprendizagem

- Criar equipas pedagógicas para a planificação do processo de ensino
aprendizagem, para produção/seleção de materiais didáticos comuns e para a
avaliação das aprendizagens escolares.

-Coordenadores de
departamento/
docentes.
-Representantes das
áreas disciplinares.
-Técnicos das AEC.
- Conselhos de
Turma/Conselho
docentes.
- Os docentes do 1º
Ciclo, Educação
Especial e das
disciplinas de
Ciências Naturais e
Físico-Química.

- Número de
planificações fichas e
outros documentos
produzidos;
- Número de reuniões de
articulação realizadas;
- Número de atividades
concretizadas;
- Número de testes
comuns realizados;
- Número de aulas de
coadjuvação
conseguidas.
- Número de reuniões
das equipas educativas;
- Número de atividades
concretizadas;
- Resultados dos alunos.
-Monitorização e
avaliação das ações do
PADDE.

- Definir, na planificação anual das disciplinas de Ciências Naturais e FísicoQuímica, um referencial de atividades experimentais a implementar
- Planificar e desenvolver atividades experimentais no 1.º ciclo, em articulação com
o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais.
- Planificar e desenvolver atividades experimentais para os alunos com adaptações
curriculares significativas, em articulação com o Departamento de MCE.
- Planificar verticalmente, dentro do mesmo ciclo de ensino e entre ciclos de
ensino, do processo de ensino-aprendizagem, considerando a aquisição gradual e
complementar de conhecimentos/competências.
- Coordenar os trabalhos entre o coordenador dos cursos profissionais e os
diretores de curso, com vista a uma formação técnica consolidada.
- Coadjuvar em sala de aula, incentivando trabalho colaborativo para
planeamento, reflexão e produção de materiais.

- Equipas educativas
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- Consolidar projetos / atividades, transversais no Agrupamento, entre os
diferentes níveis de ensino e docentes das várias áreas disciplinares.
- Flexibilizar e articular a aprendizagem escolar com treino, estágios e competição
e apoio os alunos para suprir períodos de ausência ou outras recuperações.

-UAARE

- Implementar o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular

-Equipa de transição
digital

-Implementar as ações do PADDE no âmbito desta dimensão
Metas
Melhoria dos resultados escolares dos alunos, atingindo o proposto no Plano de Melhoria.
Realização de pelo menos uma reunião de articulação por período letivo.
Desenvolvimento de competências específicas no âmbito das ciências experimentais, realizando pelo menos uma experiência comum por ano.
Promoção da literacia científica.

Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

B. Serviço educativo e resultados
B.2. Práticas pedagógico-didáticas
B.2.1. Planificar, implementar e monitorizar práticas pedagógico didáticas-articuladas, com vista à melhoria dos
resultados.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de avaliação

- Aplicar práticas na sala
de aula que
desenvolvam

- Concretizar estratégias de promoção do livro e da leitura desde os JI até ao ensino
secundário articuladas com os conteúdos programáticos de cada ano e ciclo e que
envolva as diferentes disciplinas e áreas disciplinares.

- Serviço de
bibliotecas escolares

- Número de atividades
de promoção do livro e
da leitura;
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competências, nos
alunos em literacias da
leitura e da escrita, em
literacia da informação
e em literacia digital.

- Consolidar uma política digital no Agrupamento, com o objetivo de uma inserção
alargada dos recursos digitais e das tecnologias da informação e da comunicação
na e para além da sala de aula, com vista a uma diferenciação pedagógica e a a
melhoria das aprendizagens com as TIC.
- Utilizar plataformas LMS (Learning Management System).

- Coordenadores de
departamento/
docentes

- Número de disciplinas e
de inscritos de
plataformas LMS;

- Conselhos de
turma/ docentes

- Avaliação do projeto de
PAFC;

- Implementar domínios de autonomia curricular a partir do trabalho das equipas
educativas.

- Projeto curricular de
turma;

- Fomentar a articulação curricular, a diferenciação pedagógica e outras dinâmicas
pedagógicas como definidas no Projeto de PAFC.

- Conselho Pedagógico

- Aplicar práticas na sala
de aula que
desenvolvam
competências digitais
nos alunos

- Implementar as ações do PADDE de índole pedagógica,

- Docentes,

- Detetar e acompanhar
precocemente
necessidades de apoio
específico e de
intervenção precoce.

- Articular o trabalho das equipas multidisciplinares (docentes EE, DT, Titulares de
Turma, SPO) na avaliação especializada de alunos referenciados e na definição de
acompanhamento de planos de intervenção.

- Direção

- Oferecer apoios educativos/especializados de âmbito curricular.

- Professores de
Educação Especial

- Avaliação das ações do
PADDE
- Equipa Transição Digital

- Organizar atividades de orientação vocacional escolar como uma das medidas de
prevenção do insucesso escolar.
- Aplicar estratégias de diferenciação pedagógica a alunos com dificuldades
específicas devidamente identificadas pelos serviços competentes.
- Dinamizar ações que promovam o envolvimento dos pais / encarregados de
educação na vida da escola.

- SPO

- Educadores/
docentes
- Conselhos
turma/docentes
- Direção

- Número de respostas
adequadas em resultado
da avaliação efetuada e
das propostas feitas.
- Número de docentes e
técnicos envolvidos nos
processos.
- Número de
acompanhamentos no
agrupamento de
referência (SNIPI).
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- Incluir todos os alunos independentemente das suas dificuldades de
aprendizagem.
- Elaborar o relatório Técnico-pedagógico para todos os alunos identificados.

Departamento do
1ºCEB,outros
departamentos
curriculares

- Acompanhar o desenvolvimento das crianças no JI, com vista à intervenção
precoce necessidades sociais e de desenvolvimento.
- Criação de turmas de homogeneidade relativa em disciplinas / anos de maior
insucesso, de acordo com projetos nacionais e metodologias experimentadas
testadas (por exemplo, Turma Mais, Projeto Fénix, etc).
- Reforçar e atualizar as
competências
científicas e
pedagógico-didáticas do
pessoal docente.

- Organizar formação docente, preferencialmente certificada, centrada na
atualização científica, na diversificação das práticas pedagógico-didáticas, na
transição digital.

- Diretor/CFAE BeiraMar

- Número de ações de
formação propostas e
realizadas.

- CFD
- De acordo com PADDE desenvolver formação para pessoal não docente, pais e
encarregados de educação;

- Coordenadores de
departamento

Metas
Manter o número de atividades de promoção do livro e da leitura;
Aumentar o número de utilizadores em plataformas LMS;
Garantir, dentro dos recursos existentes no agrupamento, o apoio a todos os alunos em função das suas necessidades;
Atingir o proposto no plano de melhoria, melhorando os resultados nas disciplinas envolvidas.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

B. Serviço educativo e resultados
B.3. Regulação das aprendizagens
B.3.1. Planificar, implementar e monitorizar práticas pedagógico didáticas-articuladas, com vista à melhoria dos
resultados.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Avaliar resultados
escolares com vista à
melhoria das práticas e
da avaliação do
processo de ensinoaprendizagem.

- Aplicar sistematicamente a dimensão diagnóstica e formativa da avaliação, com
vista à identificação e à superação das dificuldades de aprendizagem.

- Diretor/Direção

- Número de alunos
com medidas de apoio
aplicadas.

- Comparar, sistematizadamente, os resultados internos em cada período, ao
longo do ano letivo e entre anos letivos.
-Comparar, sistematizadamente, os resultados externos anuais do agrupamento
com os obtidos a nível nacional.
- Avaliar a eficácia da implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão, nos três momentos de avaliação sumativa interna.
- Avaliar as medidas implementadas nas diferentes modalidades de apoio.

- C. departamento/
docentes/
- Coordenadores dos
DT/DT.
- Professores de
Educação
Especial/SPO/
/Docente Titular de
turma

- Indicar metas como referenciais de ação das estruturas educativas, com base na
quantificação, por disciplina, e nos referentes e documentos de enquadramento
anuais.

Conselho Pedagógico

- Realizar reuniões com delegados de turma para detetar fatores que condicionam
a aprendizagem dos alunos.

- Equipa de Avaliação
Interna

- Criar dinâmicas reflexivas entre professores acerca dos resultados dos alunos e
das possíveis causas de insucesso escolar.

- Coordenadores de
estabelecimento

- Número de medidas
implementadas com
eficácia.
-Relatório da equipa da
avaliação interna

Equipas de trabalho
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- Devolver em tempo útil feedback aos alunos sobre as suas aprendizagens e
incentivar o feedback aluno /aluno, garantindo-lhes mais qualidade às
aprendizagens, recorrendo progressivamente a ferramentas digitais.
- Envolver os pais e os
encarregados de
educação na regulação
das aprendizagens.

- Transmitir regularmente informação aos pais e aos encarregados de educação,
relativamente ao percurso escolar dos seus educandos.
- Responsabilizar os alunos quanto à importância da componente de trabalho
individual e atitudes de sala de aula.
- Responsabilizar os encarregados de educação quanto ao acompanhamento dos
seus educandos.
-Promover um maior envolvimento das famílias no processo educativo dos seus
educandos, realizando ações de sensibilização para Pais e Enc. de Educação.

-Avaliação das acões do
PADDE desta temática.

- Diretores de Turma
- Professores e
educadores.

- Número de ações
implementadas

- Associação de Pais e
Encarregados de
Educação
- SPO
-Equipa para a
transição digital

-Aproximar digitalmente a escola e os encarregados de educação.

- Número de contactos
estabelecidos.

- Ação avaliada no
PADDE

Metas
Envolver os pais e encarregados de educação em atividades da escola pelo menos uma vez em cada período.
Aproximar a média do Agrupamento nos exames nacionais, no ensino secundário, à média nacional até igualar.
Identificar causas do insucesso escolar em contexto.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

B. Serviço educativo e resultados
B.4. Resultados escolares
B.4.1. Melhorar os resultados escolares, com vista à qualidade dos mesmos.
B.4.2. Reduzir o insucesso.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de avaliação

- Consolidar resultados
escolares dos alunos em
níveis positivos.

- Reduzir o número de alunos que, no ensino básico transitam com classificações
inferiores a 3 ou menção de “Insuficiente”.

- Alunos

- Percentagem do
número de alunos que
transitam sem
classificações inferiores a
suficiente, 3 ou a 10.

- Aproximar os
resultados da avaliação
interna com os da
avaliação externa.
- Promover uma cultura
de escola inclusiva

- Reduzir o número de alunos que, no ensino secundário, transitam de ano com
classificação inferior a 10.
- Reduzir as taxas de repetência nos diferentes ciclos de ensino.
- Preparar os alunos para a realização dos exames nacionais/exames de
equivalência à frequência/provas finais.
- Responsabilizar os alunos e encarregados de educação pela frequência das
modalidades de apoio proporcionadas pelo Agrupamento.
- Melhorar os resultados obtidos pelos alunos nas provas/exames nacionais dos
ensinos básico e secundário.

- Docentes e
educadores.
- Pais e
Encarregados de
educação Professores
- Educação Especial
-Diretores de
curso/diretores de
turma
- SPO

- Valorizar o Quadro de mérito.
- Garantir a igualdade de oportunidades no acesso à educação /formação na
escolaridade, promovendo a inclusão de todas as crianças e jovens.

- CPCJ
- Escola Segura

- Apoiar alunos de Alto Rendimento Desportivo.
-Desenvolver situações de aprendizagem que envolvam alunos que usufruem de
medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão com adaptações curriculares
significativas integradas na dinâmica de sala/turma, tendo em conta as dificuldades
específicas do aluno.

- UAARE

- Percentagem/ variação
dos resultados obtidos a
nível interno e externo.
- Percentagem de
avaliações positivas dos
alunos que usufruem de
medidas de apoio à
aprendizagem e à
inclusão com adaptações
curriculares significativas
(Artigo 10.º, alínea b).
- Percentagem de alunos
apoiados pela UAARE e
resultados escolares dos
mesmos.

-Número de sinalizações
na CPCJ.
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- Diagnosticar/prevenir
causas relativas a
situações de risco,
sinalizados ou não na
CPCJ, e conceber
projetos de prevenção
primária.

- Colaborar com a CPCJ, consubstanciada no trabalho de articulação
desempenhado pelo representante do MEC nesta comissão.

- Número de protocolos
estabelecidos.

- Implementar jornadas de informação e prevenção quanto ao risco/perigo das
crianças;
- Desenvolver as competências funcionais necessárias à inserção na vida pósescolar.
- Promover/criar percursos diversificados para os alunos, nomeadamente para
aqueles que registam insucesso e revelam maiores dificuldades no
acompanhamento do currículo.
- Identificar precocemente dificuldades de integração escolar e de dificuldades de
aprendizagem.
- Sinalizar e encaminhar alunos para as diferentes modalidades de apoio, com vista
à superação de dificuldades de integração e de outras que prejudicam a motivação
do aluno para a aprendizagem.
- Articular com a CPCJ para o encaminhamento de alunos em risco.

- Número de alunos
sinalizados que
obtiveram sucesso.
- Número de alunos
sinalizados na CPCJ, com
procedimentos
disciplinares.
-Número de alunos que
superaram as
dificuldades
- Número médio de
faltas, por aluno (just.e
injust.).

- Articular com os SPO, com vista à reorientação escolar e vocacional, incluindo a
orientação para percursos alternativos.
Metas
Manter a taxa de transição/ conclusão de ciclo acima de 75%.
Melhorar em 1% a taxa de qualidade do sucesso.
Reduzir o desfasamento entre os resultados da avaliação interna e externa.
Manter a taxa de abandono escolar em valores residuais ou nulos.
Envolver a comunidade educativa na melhoria das condições de segurança das crianças e jovens.
Melhorar os resultados académicos dos alunos, conforme metas instituídas no Plano de Melhoria
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

B. Serviço educativo e resultados
B.5. Comportamento e desenvolvimento cívico
B.5.1. Formar cidadãos cientificamente bem preparados críticos, éticos, e conscientes das suas responsabilidades
sociais.

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Consolidar
comportamentos
sociais adequados.

- Analisar com os alunos, o Estatuto do Aluno e documentos orientadores do
agrupamento, em sessões de trabalho com os professores titulares/diretores de
turma, tendo em vista a autorregulação dos comportamentos.

-Diretor/Direção

- Número de
ocorrências de
indisciplina
participadas,
considerando
situações (leves,
graves e muito graves)
verificadas em todos
os espaços escolares
do Agrupamento.

- Dar aos pais e encarregados de educação, em sessões com os professores
titulares/diretores de turma, o Estatuto do Aluno e documentos orientadores do
agrupamento.
- Delinear estratégias comuns, em conselho de turma/docentes para regulação de
comportamentos.

- Diretores de Turma/
Docente Titular de
turma -- Conselho de
turma.
- Assistentes
operacionais.
-Alunos.

- Alertar/responsabilizar os encarregados de educação para as consequências do
não cumprimento dos seus deveres, enquanto educadores, no que diz respeito a
comportamentos desviantes.

- Pais e EE/ Ass Pais.

- Desenvolver ações de formação/sensibilização na área da cidadania, para alunos
e encarregados de educação.

- CFAE Beira Mar.

- Valorizar o bom comportamento dos alunos.

- Outros.

- SPO.

- Número de ações/
sessões de
sensibilização
realizadas.

- Manter o quadro de honra e excelência;
- Acompanhar os discentes que manifestem problemas no domínio sócio
comportamental.
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- Consolidar a formação
integral dos alunos
através da criação de
oportunidades de
participação em
projetos.

- Promover projetos e atividades que visem o desenvolvimento de um espírito
empreendedor dos alunos.
- Realizar atividades curriculares na sala de aula, no âmbito de projetos e
concursos.
- Continuar (e consolidar) projetos existentes bem como abertura a novos projetos.
- Reforçar o registo da participação dos alunos em atividades.
- Especializar as atividades desportivas em áreas que possam trazer vantagem
competitiva ao Agrupamento.
- Otimizar as salas de atividade física existentes no Agrupamento.
- Promover atividades que visem o bem estar físico e social dos alunos, envolvendo
todos os níveis de ensino, aplicando testes do Fitescola e dando orientações aos
pais e alunos sobre o bem estar físico e mental dos alunos.
- Realizar atividades articuladas nos conselhos de turma/docentes (visitas de
estudo, aulas de campo, aulas abertas, palestras…) que abram perspetivas
académicas, culturais e profissionais aos alunos.
- Atribuir, quando possível, tempos, nos horários dos professores, para
desenvolvimento, com os alunos, de projetos e clubes em funcionamento- e de
outros que venham a responder a necessidades e a interesses identificados.

- Diretor/Direção
- Departamentos
Curriculares.
- Conselho de
diretores de turma.
- Diretores de Turma/
Docente Titular de
turma

- Número de
atividades/
alunos/turmas
envolvidos nos vários
projetos.
- Ação avaliada no
PADDE

- Conselho de
turma/docentes.
- Diretores de curso.
- Serviço de
bibliotecas.
- Coordenador de
projetos
- Desporto Escolar/
CFD.
- Ass. Pais e EE.

- Elaborar projetos que visem o envolvimento do Agrupamento em causas sociais.

- Alunos.

- Promover comportamentos seguros associados a tecnologias digitais

- SPO.

Metas
Diminuir o número de ocorrências disciplinares em 10%.
Envolver a comunidade educativa em, pelo menos, 2 projetos nacionais anuais.
Aumentar o número de alunos em atividades/projetos existentes no Agrupamento.
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C. Recursos e parcerias
Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

C. Recursos e parcerias
C.1. Recursos humanos
C.1.1. Gerir recursos humanos, com vista à qualidade do serviço educativo

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Otimizar a gestão de
recursos humanos

- Promover a formação contínua do pessoal docente e não docente;

- Diretor/ Direção

- Incentivar a melhoria da qualidade do desempenho profissional e respetiva
análise reflexiva;

- Coordenadores de
Departamentos
Curriculares

- Número de ações de
formação promovidas.

- Promover a articulação entre as diferentes estruturas do Agrupamento;
- Gerir de forma integrada e eficaz os recursos humanos, materiais e financeiros;

- Número de iniciativas
promotoras de
articulação entre
estruturas educativas.

- Otimizar a distribuição de serviço do pessoal docente e não docente.
- Constituir equipas de trabalho docente e não docente com vista à promoção do
trabalho colaborativo e à melhoria da produtividade do trabalho.
-Implementar Parcerias

-Desenvolver parcerias no âmbito de: estágios profissionais, entidades de
acompanhamento a menores, Município, CFAE.

Protocolos

Metas
Aumentar em, pelo menos, 10% o número de ações/sessões de formação dirigidas ao pessoal docente e não docente.
Melhorar a qualidade dos serviços prestados.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

C. Recursos e parcerias
C.1. Recursos humanos
C.1.2. Aperfeiçoar as competências profissionais e relacionais dos recursos humanos

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Criar um sentimento
de identidade do
Agrupamento

- Realizar encontros/momentos de partilha e troca de experiências.

- Outros elementos da
comunidade escolar

- Número de
encontros realizados.

- Associação de pais e
Encarregados de
Educação

- Número de equipas
dinamizadoras.

- Organizar com o CFAE Beira Mar um plano de formação docente e não docente

- Diretor

- Organizar ações no centro formação desportiva do AEMOV.

- CFAE

- Número de ações
realizadas.

- Criar condições de horário, se possível, que possibilitem a realização da
planificação de atividades, em equipa entre escolas, bem como a produção de
recursos partilhados, a discussão de documentos, a organização e a participação
em atividades desportivas, literárias, artísticas- entre outras.
- Partilhar experiências entre turmas do Agrupamento.

- Reforçar as
competências
profissionais do pessoal
docente e não docente

- CDF
- Pessoal docente e
não docente

- Inquérito de
satisfação.

- Número de
participantes nas
ações.
-Avaliação do PADDE

Metas
Realizar, pelo menos, um encontro anual de toda a comunidade educativa.
Realizar, pelo menos, uma ação/sessão de formação aos diferentes elementos da comunidade educativa.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

C. Recursos e parcerias
C.2. Recursos materiais
C.2.1. Gerir recursos materiais, com vista à sua otimização e à captação de novos recursos para a inovação e
qualidade

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Implementar
estratégias no âmbito
da gestão dos recursos
materiais.

- Construir e atualizar o inventário do Agrupamento.

- ME/ Autarquia

- Realizar contratos de cedência temporária de espaços, com contrapartidas
financeiras ou outras.

- Diretor/ Direção

- Número de
contratos/protocolos
negociados
(renegociados
favoravelmente.

- Manter a funcionalidade dos equipamentos e das instalações, com vista à plena
realização das atividades educativas e das atividades de suporte e gestão.
- Continuar o apetrechamento dos espaços educativos, consoante as necessidades
identificadas e os recursos existentes.
- Articular com a Câmara Municipal, no sentido do fornecimento de equipamentos
informáticos em número suficiente para as escolas do 1º ciclo.
- Reorganizar espaços e equipamentos, tendo em vista a melhoria funcional dos
serviços.

-Chefias intermédias
-Diretores de
instalações
- Coordenadores de
estabelecimento
- Assistentes
operacionais

- Número de
intervenções
efetuadas.
-Número de
existências
inventariáveis.

- Intervir, com apoio financeiro e logístico das autoridades competentes, na
estrutura dos edifícios (telhados, caixilharias, passadiços, estruturas de
fibrocimento …) para a manutenção da segurança e do equilíbrio funcional e
térmico.
Metas
Aumentar as mais-valias financeiras através do estabelecimento de, pelo menos, 2 protocolos.
Melhoria dos espaços e equipamentos.
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Área de Intervenção
Dimensão
Objetivo estratégico de intervenção

C. Recursos e parcerias
C.3. Parcerias
C.3.1. Diversificar as parcerias, de modo a maximizar a disponibilidade de recursos humanos e materiais

Objetivos Operacionais

Ações a desenvolver

Responsáveis

Indicadores de
avaliação

- Otimizar os protocolos
e parcerias
estabelecidas.

- Concretizar e implementar e protocolos, com vista ao alargamento e à
consolidação da oferta formativa e transição para a vida pós escolar.

- Diretora/Direção

- Número de protocolos
concretizados e
implementados.

- Chefias intermédias
- Concretizar e implementar e protocolos para a realização de estágios
profissionais.
- Concretizar e implementar e protocolos para a realização de aulas de campo,
aulas práticas de âmbito desportivo e técnico – e outras atividades de ligação dos
conteúdos da dimensão teórica à dimensão prática do saber.

Docentes/Educadore
s
- SPO
- Ass. Pais/Enc. Ed.
- Entidades Parceiros

Metas
Manter/ otimizar o número de protocolos e parcerias estabelecidas.
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6. DIVULGAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
6.1. Divulgação
O Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) será dado a conhecer a toda a comunidade
escolar através da sua disponibilização na página eletrónica do Agrupamento e em suporte
de papel em cada estabelecimento de educação/ensino, ficando o original à guarda da
Presidente do Conselho Geral.
No início de cada ano letivo, os Representantes dos Encarregados de Educação eleitos
em cada sala /turma, receberão um exemplar em formato digital. A Associação de Pais e
Encarregados de Educação deverá ter, também, um papel fundamental na sua divulgação,
pelos meios que considerar convenientes. Considera-se igualmente importante a sua
divulgação aos discentes, pelo que os Diretores de Turma e os Docentes Titulares de
sala/turma deverão, acordo com o nível de educação/ensino, explorar o documento,
sublinhando a sua importância. Na reprografia das escolas estará disponível um exemplar
deste documento.
Torna-se

necessário

o

envolvimento

de

todos

na

sua

implementação,

comprometendo-se cada estrutura do Agrupamento a definir as respetivas linhas de atuação
dentro das orientações estratégicas preconizadas no projeto.

6.2. Acompanhamento e Avaliação do PE
Face às dinâmicas permanentes da sociedade e às constantes e multifacetadas
exigências do sistema de ensino a autoavaliação de escola é um procedimento imprescindível
e incontornável. A sua relevância sobrevém de ser um sistema de regulação que demanda a
implementação de estratégias e processos que conduzam à melhoria da qualidade do serviço
conferido pela escola, quer ao nível da organização e do funcionamento do estabelecimento,
quer ao nível dos métodos pedagógicos. Neste sentido, observar, analisar e refletir sobre a
ação e o desempenho de uma escola deve ser um ato permanente, metódico e plenamente
participado e partilhado. Consequentemente, o acompanhamento e avaliação determinamse reciprocamente constituindo-se como processos que se apresentam não apenas como
instrumentos de análise e questionamento da organização da escola, mas também como
meios de promoção de boas práticas pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante
aperfeiçoamento do serviço.
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A avaliação da execução do PE é da competência do conselho geral, tal como está
estipulado na lei. No entanto, o acompanhamento e a monitorização do nível de execução de
PE pode ser complementado, com ganhos funcionais reais, pelo conselho pedagógico, em
estreita colaboração com o conselho geral que emitirá recomendações e pareceres quando
entender necessário.

O PE deve ser sujeito a uma avaliação intermédia, num processo de avaliação
formativa interna, no final de cada ano letivo, assumindo um caráter narrativo, qualitativo,
sistemático e contínuo, podendo determinar a adoção de medidas de ajustamento ou
retificação de estratégias de forma a compreender os problemas e perspetivar um contínuo
aperfeiçoamento das práticas, definindo ou reajustando estratégias de melhoria que se
afigurem necessárias; deverá fornecer informações sobre o trabalho desenvolvido ao longo
do ano.
Deverão ser recolhidas, no final de cada ano letivo, todas as informações referentes
aos resultados obtidos, de forma a podermos avaliar as metas e objetivos definidos, que serão
descritos num relatório final de autoavaliação que aborde, prioritariamente, os seguintes
indicadores:
- A adequação das metas e objetivos educativos à realidade concreta do Agrupamento;
- O grau de consecução dos objetivos;
- A interrelação entre as atividades realizadas no Plano de Anual de Atividades (PAAA);
- A coerência entre o PAAA e os recursos disponíveis/mobilizados;
- A adoção de medidas de correção capazes de aferir a eficácia da metodologia
educativa, dos recursos pedagógicos e das estratégias, em função do resultado que se
pretende alcançar.
Esta avaliação deve ser contínua e participada.
Os resultados devem ser partilhados com os diferentes agentes da comunidade
educativa, pois esta interação é fundamental para uma adequação sistemática das
estratégias, conteúdos, atividades e dos objetivos definidos, no intuito de adequar o Projeto
Educativo à dinâmica da realidade escolar do Agrupamento e às metas que se pretendem
alcançar.
A Avaliação Final ocorrerá findos os três anos letivos da sua vigência e pretende avaliar
o progresso realizado no final do ciclo de implementação do projeto, no sentido de aferir
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resultados recolhidos por avaliações de tipo formativo e obter indicadores que permitam
aperfeiçoar a sua execução. Esta avaliação sumativa corresponde a um balanço final e a uma
visão de conjunto do caminho percorrido, confrontando o desenvolvimento do projeto no
final de cada ciclo com os objetivos globais estabelecidos.
Procede-se à avaliação e divulgação dos resultados, pressupondo a elaboração de um
plano de avaliação com critérios definidos, com indicadores específicos e usando
instrumentos de recolha de informação. Para esse efeito devem ser consideradas as seguintes
questões:
- O impacto do PE na comunidade educativa;
- O grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas;
- A forma como os restantes documentos estratégicos do Agrupamento como o RI, o
PAA, os Planos de Turma, o PADDE, plano de ação para o desenvolvimento digital, os Projetos
de Promoção da Educação para a Saúde, o Plano de Melhoria contribuíram para concretizar
as metas inscritas no PE;
- Os obstáculos à sua concretização para que se possa delinear estratégias de
superação;
- Os ajustamentos ou alterações a efetuar.

Para a avaliação do grau de concretização do projeto educativo serão utilizadas
metodologias qualitativas e quantitativas com base nos seguintes documentos e
instrumentos:
- Relatórios produzidos pela equipa de avaliação no âmbito da autoavaliação da escola;
- Conformidade do plano anual de atividades com o projeto educativo;
- Atas dos órgãos de direção, administração e gestão da escola;
- Análise dos relatórios periódicos de execução do plano anual de atividades;
- Relatórios/memorandos das diferentes estruturas de orientação educativa;
- Relatórios do departamento de apoios educativos;
- Relatórios das medidas de promoção de sucesso;
- Relatórios de monitorização de indisciplina:
- Relatórios das atividades de complemento curricular;
- Resultados dos mecanismos de autoavaliação implementados;
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- Grau de participação dos encarregados de educação na vida escolar dos alunos,
nomeadamente ao nível de contactos com os diretores de turma/titulares de
turma/educadores (presença em reuniões, atividades realizadas etc.);
- Questionários;
- Entrevistas.
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7.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cumpre a esta equipa sublinhar que este Projeto Educativo do Agrupamento é um
documento em construção que requer o contributo e a participação de todos os
intervenientes na vida escolar para se concretizar.
Este documento recupera e atualiza informação constante nos documentos seguintes:
-. O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2
de julho; Decreto Regulamentar nº2/2008, de 10 de Janeiro.
- Projeto Educativo do ciclo 2016-2020;
- Projeto de Intervenção da Diretor do Agrupamento de Escolas de Montemor–oVelho;
- Relatório da Avaliação Externa das Escolas de julho de 2016- da Inspeção-Geral da
Educação e Ciência;
- Quadro de referência para a avaliação de escolas e agrupamentos da IGEC;
- Plano de Melhoria 2016-2020 do Agrupamento;
- Plano Estratégico do Agrupamento (2016-2018), apresentado no âmbito do Plano
Nacional de Promoção do Sucesso Educativo
- Regulamento Interno do Agrupamento;
- Guião de elaboração de projetos educativos - agência nacional para a qualificação;
- Censos 2011;
- Dados da MISI, Serviços Administrativos e Equipa de Avaliação Interna;
- Propostas apresentadas pela comunidade educativa.
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8. APÊNDICES

Caracterização:
Do ponto de vista administrativo, o concelho de Montemor-o-Velho é constituído por
onze freguesias: Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca; Arazede; Carapinheira; Ereira;
Liceia; Meãs do Campo; Montemor-o-Velho e Gatões; Pereira; Santo-Varão; Seixo de Gatões
e Tentúgal.
População
Os quadros I, II e III, que a seguir se apresentam, permitem, respetivamente, a aferição
de dados relativos à população do concelho, à população residente por grupos etários (de
1981 a 2011) e à evolução demográfica (de acordo com os censos de 2011):
Quadro I. – Grupos etários
Grupos etários

1981

1991

2001

2011

n.º

%

n.º

%

n.º

%

Nº

%

0-14 anos

6084

22,31

4778

18,12

3536

13,87

3382

12,92

15-24 anos

4123

15,12

3906

14,81

3346

13,13

2658

10,16

25-64 anos

12878

47,22

13194

50,02

13270

52,08

14285

54,58

65 ou + anos

4189

15,36

4497

17,05

5326

20,9

5846

22,34

Total

27274

100

26375

100

25478

100

26171

100

a) estes dados referem-se ao Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011
Quadro II. – Evolução demográfica
Fonte:

POPULAÇÃO

Censos 91 e
2011 – INE
Montemoro-Velho
Baixo
Mondego
(NUT III)
Região
Centro (NUT
II)

VARIAÇÃO

RESIDENTE
1970

1981

1991

2001

2011

70/81

81/91

91/01

01/1
1

26410

27274

26375

25478

2617
1

3.3%

-3.3%

-3.4%

2,72

294621

329957

328703

n.d.

n.d.

12.0%

-0.4%

n.d.

n.d.

168100
8

176311
9

172154
1

n.d.

n.d.

4.9%

-2.4%

n.d.

n.d.

a) estes dados referem-se ao Censo de 1970 a 2011
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Quadro III. – Nados-vivos por freguesia entre 2011-2019
2001
N.º

Arazede
Carapinheira
Ereira
Liceia
Meãs do Campo
Pereira
Santo Varão
Seixo de Gatões
Tentúgal
UF Abrunheira,
Verride e Vila Nova
da Barca
UF Montemor-oVelho e Gatões

51
28
2
12
25
22
14
19
14
9

49
21
3
18
16
22
13
11
19
13

49
26
2
11
11
13
14
13
21
8

40
27
5
3
20
13
21
14
16
10

47
30
4
7
11
11
28
7
17
4

39
27
3
7
11
21
29
19
14
6

34
23
4
9
25
21
18
9
10
10

42
21
1
7
16
44
28
8
11
8

29
15
4
8
21
52
26
10
16
3

51
15
3
8
25
61
20
9
7
11

34
22
2
10
21
69
21
14
18
10

39
15
3
5
8
59
19
7
12
4

36
11
2
8
8
49
17
13
15
6

27
9
4
8
13
47
18
4
9
8

34
10
2
3
15
63
11
3
9
5

29
16
1
8
9
42
19
11
16
6

25
15
6
10
8
48
13
10
10
9

28
12
7
4
12
51
10
9
8
7

26
16
1
5
12
47
14
3
17
3

-25
-12
-1
-7
-13
25
0
-16
3
-6

-49,02
-42,86
-50,00
-58,33
-52,00
113,64
0,00
-84,21
21,43
-66,67

45

43

35

32

28

29

33

37

36

28

31

37

34

28

27

27

38

27

21

-13

-28,89

Total

24
1

22
8

20
3

20
4

19
4

20
5

19
6

22
3

22
0

23
8

25
2

20
8

19
9

17
5

19
5

18
4

19
2

17
5

176

-65

-26,97

Freguesia

2019
%

Fonte Carta Educativa de Montemor-o-Velho 2020

Quadro IV. – População residente segundo o nível de escolaridade atingido
População residente segundo o nível de escolaridade atingido

População

HM
26171

Nenhum
nível de
escolaridade
H

12616

HM

H

2699

1007

Ensino
préescolar
HM
613

Ensino básico
1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Ensino
secundário

Ensino
póssecundári
o

Ensino
superior

Analfabetos
com 10 ou
mais anos

H

HM

H

HM

H

HM

H

HM

H

HM

H

HM

H

HM

H

323

8543

3941

2642

1524

3860

2138

4217

2179

197

105

3400

1399

1782

502

Da análise dos dados acima transcritos, conclui-se que o concelho de Montemor-oVelho tem uma população de 26171 habitantes (dados de 2011), sendo o quarto município
mais populoso da região. No grupo etário dos 0-24 a descida é acentuada.
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Quadro V – Recursos humanos - pessoal docente

100 Educação Préescolar
110 1º. Ciclo do Ensino
Básico
120 1.º Ciclo Inglês
200 Português e
Estudos Sociais/
História
210 Português e
Francês
220 Português e Inglês
230 Matemática e
Ciências da Natureza
240 Educação Visual
Tecnológica
250 Educação Musical
260 Educação Física
290 Educação Moral e
Religiosa Católica
300 Português
320 Francês
330 Inglês
350 Espanhol
400 História
410 Filosofia
420 Geografia
430 Economia e
Contabilidade
500 Matemática
510 Física e Química
520 Biologia e
Geologia
530 Educação
Tecnológica
550 Informática
600 Artes Visuais
620 Educação Física
910 Educação Especial
1
Totais

Docentes do
Quadro do
Agrupamento

Docentes
de QZP

Outras
colocações
temporárias

Docentes do Quadro
do Agrupamento a
exercerem funções
noutras instituições

15

3

3

2

42

7

4

3

1

1

4
1
4
6

4
3

2

2

7
3
5

1
2

2

2
21
3
8
1
4
3
6

7

5

2
3
1

1
1
2

1

2
2

3

1

13
9

1
2

1
2

11

1

2

0

2

2

2
3
9

1

1
2
1

7

4

193

30

2

1
1
3

37

Total de docentes efetivamente em funções (final do ano letivo 2019-2020)

29
231
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Quadro VI – Recursos humanos - pessoal não docente
Pessoal não docente ao
serviço no Agrupamento

Pessoal não docente em
mobilidade fora do
Agrupamento

Técnico Superior

AEC

14

Técnico Superior

Psicólogos

2

Assistentes Operacionais

98

1

Assistentes Técnicos

12

2

Coordenador Técnico

1

Encarregado Operacional

1

Totais

128

3

Total de pessoal não docente efetivamente em funções (final do
ano letivo 2019-2020)

125

Sucesso Educativo
Quadro VII – Taxas de Retenção 2019/2020 – Análise por escola e por ano
Primeiro ciclo
N.º de alunos

Anos

Retenção

Inscritos

Avaliados

N.º

%

1.º

156

156

0

0,0%

2.º

171

171

4

2,3%

3.º

184

183

1

0,5%

4.º

168

168

0

0,0%

2.º e 3.º ciclos e ensino secundário
Arazede
Ciclos

Carapinheira

N.º de alunos

Retenção

N.º de alunos

Inscritos

Avaliados

N.º

%

2.º

54

54

0

0,0%

3.º

66

66

0

Total

120

120

0

Avaliados

N.º

%

2.º

83

83

0

0,0%

0,0%

3.º

150

149

3

2,0%

0,0%

Total

233

232

3

1,3%

Pereira

Montemor

N.ºde alunos

Retenção

Inscritos

Avaliados

N.º

%

2.º

82

82

0

0,0%

3.º

73

73

0

0,0%

Total

155

Retenção

Inscritos

155

0

0,0%

N.ºde alunos

Retenção

Inscritos

Avaliados

N.º

%

2.º

133

132

0

0,0%

3.º

194

192

4

2,1%

Secundário

228

227

15

6,6%

Total

555

551

19

3,4%
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100%

100%

R. Arazede

50%

R. EB 2/3 Carapinheira

50%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0%

2.0%

1.3%

3.º

Total

0%
2.º

100%

Ciclo 3.º

Total

2.º
100%

R. Pereira

Ciclo

R. Montemor

50%

50%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0%

2.1%

6.6%

3.4%

Ciclo
3.º

Sec.

Total

0%
2.º

Ciclo 3.º

Total

2.º

Quadro VIII – Taxas de Retenção 2019/2020 – Análise por ano para a totalidade do
agrupamento
Anos

N.º de alunos

Retenção

Inscritos

Avaliados

N.º

%

Pré

248

241

0

0,0%

1.º

156

156

0

0,0%

2.º

171

171

4

2,3%

3.º

184

183

1

0,5%

4.º

168

168

0

0,0%

5.º

177

176

0

0,0%

6.º

175

175

0

0,0%

7.º

160

159

2

1,3%

8.º

174

174

3

1,7%

9.º

149

147

2

1,4%

10.º

83

82

6

7,3%

11.º

69

69

0

0,0%

12.º

75

75

9

12,0%

Ciclos

N.º de alunos

Retenção

Inscritos

Avaliados

N.º

%

Pré

248

241

0

0,0%

1º

679

678

5

0,7%

2.º

352

351

0

0,0%

3.º

483

480

7

1,5%

Sec.

228

227

15

6,6%

Prof.

72

72

3

4,2%

Total

2062

2049

30

1,5%
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100%

Retenção - Agrupamento

50%

0.0% 0.0% 2.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.7% 1.4%

12.0%

7.3%
0.0%

0%
Pré

1º

2º

3º

4º

5.º

6.º

Ano

7.º

8.º

9.º

10.º

11.º

12.º

100%

Retenção - Agrupamento

50%

0.0%

0.7%

0.0%

Pré

1º

2.º

1.5%

6.6%

4.2%

1.5%

Sec.

Prof.

Total

0%
3.º

Ciclo

Quadro IX- Análise global por comparação às taxas nacionais
Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo
Basico
Regular
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano
Pre-Escolar
º Ano
Secundario

Taxa de Sucesso
da UO
99,2%
99,2%
100,0%
97,66%
99,45%
100,0%
100,0%
100,0%
98,74%
98,28%
98,64%
100,0%
100,0%
100,0%
93,98%

Nacional
97,45%
97,62%
100.0 %
96.8 %
99.0 %
98.6 %
97.4 %
97.5 %
95.7 %
97.2 %
97.7 %
99,71%
99,71%
99.7 %
89,9%
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RegularCH
10º Ano
11º Ano
12º Ano
Profissional
1º Ano
2º Ano
3º Ano

93,39%
92,77%
100,0%
88,0%
95,83%
100,0%
100,0%
86,36%

90,09%
91.0 %
96.9 %
81.8 %
91,53%
98.5 %
99.1 %
75.5 %

Indisciplina
Quadro X – Indisciplina (comparação dos últimos três anos letivos)

Quadro XI – Indisciplina (evolução do número de medidas corretivas e
sancionatórias)
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Exames Nacionais
Quadro XII – Percursos diretos de sucesso 9.º Ano
EB de Arazede

EB23 da Carapinheira

EBI de Pereira

EBS de Montemor-o-Velho

Fonte: https://infoescolas.mec.pt/
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Quadro XIII- Exames Nacionais - Exames Secundário

Projeto Educativo - Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho - 98

Quadro XIV– Percursos diretos de sucesso - Ensino Secundário

-------------------------------------------------------
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