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1. INTRODUÇÃO 
 

O Projeto Educativo desenhado para o próximo triénio germina num contexto de profundas 

mudanças na Educação provocadas pela pandemia, obrigando o sistema educativo como um 

todo, a escola, os professores, os alunos e as famílias, em particular, a adaptarem-se de forma 

rápida e eficiente a novas formas de ensinar e aprender.  

A escola reinventou-se de forma hercúlea para responder à emergência pandémica e fazer 

cumprir a sua missão. Este esforço, fortemente materializado pela antecipação do uso da 

tecnologia digital ao serviço do processo de ensino e aprendizagem, bem como o esforço que a 

escola e os seus profissionais fizeram no acompanhamento socioemocional de cada aluno, 

revitalizou a imagem da escola, assistindo-se a uma revalorização do seu papel, que importa 

usar como alavanca na construção do futuro.  

Emerge agora a necessidade de refletir sobre os impactos socioeducativos produzidos pela 

pandemia e assumir o desígnio coletivo de os combater. 

Impõe-se, assim, atuar com particular enfoque no domínio da recuperação e da qualidade das 

aprendizagens, sem perder de vista a relevância do papel da escola no bem-estar emocional 

das crianças e jovens e no combate às desigualdades e vulnerabilidades, acentuadas pela 

pandemia.   

O Projeto Educativo que agora se apresenta firma-se, pois, na visão humanística que marca 

documentos estruturantes para a vidas das escolas, como o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o Decreto-Lei 

nº55/2018 de 6 de julho, que estabelece os currículos dos ensino básico e secundário e os 

princípios orientadores da avaliação das aprendizagens, o Decreto-Lei nº54/2018 de 6 de 

julho, que estabelece o regime jurídico da Educação Inclusiva. É sob esta constelação que 

projeta a sua ação estratégica para o horizonte dos próximos três anos.  
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2. METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

A metodologia de construção do presente Projeto Educativo combinou técnicas de natureza 

qualitativa e quantitativa, numa lógica de obtenção do máximo de informação possível, a 

partir da auscultação do mais amplo leque de agentes educativos. 

Assim, foram realizados focus-group com agentes educativos, com uma visão privilegiada, 

atendendo às funções que desempenham, nomeadamente, coordenadores de 

estabelecimento, coordenadores de departamento, coordenadora da Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), Diretor e respetiva equipa. Foram ainda auscultados os 

encarregados de educação, alunos e pessoal não docente, através de inquérito. 

A investigação e consulta documental incidiu sobre documentos estruturantes e auxiliares ao 

desenvolvimento do Agrupamento como organização. A este respeito foi imprescindível a 

consulta dos relatórios de autoavaliação, bem como todo o registo documental respeitante ao 

dossier da Supervisão Pedagógica.  

Ainda no campo da análise documental, constituiu fonte de trabalho o Projeto Educativo 

Municipal e outros documentos de suporte à caracterização da área de influência do 

Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira (AVEPF). 
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3. MISSÃO E VALORES  
 

O AVEPF cumpre a sua responsabilidade social na educação de cada criança e jovem, 

assumindo-se, na sua base matricial, como uma escola aberta a todos e potenciadora do 

sucesso educativo de cada um, através da promoção de uma cultura de inclusão, equidade e 

qualidade. Sem deixar de se ver como o epicentro do esforço de melhoria e como unidade 

básica de mudança e inovação, o AVEPF pretende ir mais longe, mobilizando desde logo as 

famílias, bem como outras instituições com responsabilidades sociais e educativas na 

comunidade, em torno do seu propósito: 

 

 “Educar cidadãos para o sucesso, responsáveis e ativos no exercício da sua 

cidadania, envolvendo toda a comunidade.” 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AVEPF 
 

4.1. GEOGRÁFICA 

O Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira (AVEPF), localiza-se no distrito do Porto, 

concelho de Paços de Ferreira, integrado na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. 

Não obstante, 75% do território faz fronteira com a área metropolitana do Porto, havendo um 

fluxo muito significativo nas deslocações casa-trabalho/estudo entre Paços de Ferreira e o 

Grande Porto, manifestamente simplificado através da via A42. 

O AVEPF estende-se pelas áreas de influência das freguesias de Paços de Ferreira, Meixomil, 

Penamaior e Ferreira. Esta diversidade de territórios urbanos, periurbanos e rurais reflete-se 

na heterogeneidade das crianças e alunos que frequentam o AVEPF.  

 

4.2.  SOCIAL 

A indústria transformadora, em particular a indústria do mobiliário, é a que emprega maior 

número de trabalhadores no concelho, representando 56,9% de empregos nesta área. 

A taxa de desemprego no município de Paços de Ferreira em 2020 situava-se nos 5,1%, abaixo 

dos 5,8% da taxa de desemprego nacional, o que em termos da situação socioeconómica das 

famílias representa uma realidade muito positiva face à que se apresentava no período de 

vigência dos últimos dois projetos educativos.  

Trata-se de um concelho jovem e dinâmico, com uma população ativa de 71,1% e uma forte 

vitalidade do tecido empresarial. 

 

4.3. CULTURAL E DESPORTIVA 

O Município de Paços de Ferreira possui uma oferta cultural diversa, seja a nível do seu 

património material, do seu património imaterial ou dos equipamentos existentes para a 

promoção de manifestações culturais e para a preservação das mais importantes memórias 

coletivas da história do concelho. 

No conjunto do património material ofertado, destacam-se, indubitavelmente, o Mosteiro de 

São Pedro de Ferreira, sito na Freguesia de Ferreira, área de influência do AVEPF, que é um 

importante ponto de visitação da Rota do Românico em que se insere, e a Citânia de Sanfins, 
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uma das mais importantes estações arqueológicas do noroeste peninsular. Ambos justificam o 

projeto de vários anos implementado no AVEPF: “Criatividade Aplicada às Ciências Sociais e 

Humanas – O Românico e Citânia de Sanfins”. 

A nível de equipamentos culturais, destacam-se o Museu Municipal – Museu do Móvel, 

instalado nos antigos Paços do Concelho e símbolo maior da sua história, o Museu 

Arqueológico da Citânia de Sanfins e as bibliotecas existentes: Biblioteca Municipal Professor 

Vieira Dinis, à qual a Biblioteca Escolar mantém forte ligação, e a Casa da Cultura de 

Freamunde. 

Num segundo plano de importância, encontramos no Mercado Municipal e no Espaço GAVETA 

– Centro Experimental de Artes e Cultura, ambos situados no Parque Urbano de Paços de 

Ferreira, dois espaços preparados para a receção e organização de eventos de caráter cultural 

e frequentemente usados na execução de atividades de dimensão alargada à comunidade, 

previstas no âmbito do Plano Anual de Atividades (PAA) do AVEPF. 

Por outro lado, importa assinalar que Paços de Ferreira é um concelho onde se regista uma 

forte componente associativa, independentemente do seu subgénero. No respeitante a 

associações de carácter predominantemente cultural, destacam-se, sobretudo, aquelas cujas 

atividades se dedicam às artes performativas e à música. 

O Município de Paços de Ferreira possui uma forte tradição de prática de desporto e exercício 

físico, resultante de uma cultura desportiva enraizada em todas as freguesias que constituem o 

concelho.  

Paços de Ferreira dispõe de um elevado número de espaços de vocação desportiva, tendo em 

conta as dimensões do seu território e população.  

Apesar da clara predominância do futebol como desporto mais praticado no concelho, o peso 

que os pavilhões assumem na totalidade da rede de equipamentos ajuda a explicar, também 

pela sua natureza multifuncional, a grande diversidade de modalidades praticadas a nível 

federativo pelos munícipes atletas. 

Nas freguesias da área de influência do AVEPF, as crianças e jovens dispõem de uma vasta 

modalidade de atividades desportivas, como se pode verificar no quadro abaixo (adaptado da 

Carta Desportiva Municipal de Paços de Ferreira). Manifestamente, é na freguesia de Paços de 

Ferreira onde se situa a maior oferta, reflexo de uma certa clivagem entre as áreas urbanas e 
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periurbanas. Contudo, a proximidade geográfica entre freguesias permite que os alunos das 

freguesias mais periféricas frequentem as modalidades praticadas. 

 

Modalidades praticadas 
Prática 

Federada 
Ferreira Meixomil 

Paços de 
Ferreira 

Penamaior 

Artes Marciais     

Basquetebol     

Columbofilia     

Dança     

Futebol     

Futsal     

Hóquei em Patins     

Patinagem Artística     

Pólo Aquático     

Ténis     

Ténis de Mesa     

Voleibol     
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5. CARACTERIZAÇÃO DO AVEPF 

5.1. RECURSOS FÍSICOS  

O Agrupamento é constituído por cinco estabelecimentos de ensino, dispersos por quatro 

freguesias. A distribuição geográfica não regista uma grande dispersão das escolas do 

Agrupamento e nenhum estabelecimento da Educação Pré-escolar e 1º ciclo dista mais do que 

5km à sede de Agrupamento. 

Freguesia Estabelecimento Níveis de ensino 
Distância à Escola 

Sede 

Paços de Ferreira E.B. nº2 de Paços de Ferreira Pré-escolar/1º Ciclo 2km 

Meixomil 
E.B. de Paços de Ferreira 2º/3º Ciclos _ 

E.B. de Meixomil Pré-escolar/1º Ciclo 2,5km 

Penamaior E.B. de Penamaior Pré-escolar/1º Ciclo 2,5km 

Ferreira E.B. de Ferreira Pré-escolar/1º Ciclo 3km 

 

 Escola Básica de Paços de Ferreira (Escola Sede) 

Salas destinadas à prática pedagógica 
Salas de 

Aula 

Utilizadas 
para outros 
fins (apoios, 

etc.) 

Total de 
salas 

Sala de aula de pequenos grupos 0 3 5 

Sala de aula normal 31 1 30 

Sala TIC 2 0 2 

Laboratório de Física e Química (3.º CEB) 1 0 1 

Sala de ciências experimentais/Lab. CN (3.º CEB) 1 0 1 

Sala Futuro, com Palco e Computadores 0 1 1 

Biblioteca 0 1 1 

Total de Salas 35 6 41 
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Escola Básica de Ferreira 

Salas destinadas à prática pedagógica 
Salas de 

Aula 

Utilizadas 
para outros 
fins (apoios, 

etc.) 

Total de 
salas 

Sala de aula 16 3 19 

Sala de Educação Musical 1 0 1 

Sala TIC 1 0 1 

Laboratório de Ciências Experimentais 1 0 1 

Biblioteca 0 1 1 

Total de Salas 19 4 23 

 

Escola Básica de Penamaior 

Salas destinadas à prática pedagógica 
Salas de 

Aula 

Utilizadas 
para outros 
fins (apoios, 

etc.) 

Total de 
salas 

Sala de aula normal 16 3 19 

Sala de Educação Musical 1 0 1 

Sala TIC 1 0 1 

Laboratório de Ciências Experimentais 1 0 1 

Biblioteca 0 1 1 

Total de Salas 19 4 23 

 

Escola Básica N.º 2 de Paços de Ferreira 

Salas destinadas à prática pedagógica 
Salas de 

Aula 

Utilizadas 
para outros 
fins (apoios, 

etc.) 

Total de 
salas 

Sala de aula normal 24 6 30 

Sala de Educação Musical 2 0 2 

Sala TIC 1 0 1 

Laboratório de Ciências Experimentais 1 0 1 

Biblioteca 0 1 1 

Total de Salas 28 7 35 
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Escola Básica de Meixomil 

Salas destinadas à prática pedagógica 
Salas de 

Aula 

Utilizadas 
para outros 
fins (apoios, 

etc.) 

Total de 
salas 

Sala de aula normal 11 0 11 

Sala de Educação Musical 1 0 1 

Sala TIC 1 0 1 

Laboratório de Ciências Experimentais 1 0 1 

Biblioteca 0 1 1 

Total de Salas 14 1 15 
 

 

5.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS DE APOIO À PRÁTICA LETIVA 

No final do ano letivo 2020/2021 e a partir da análise de resultados de inquéritos relativos à 

proficiência da comunidade educativa, no que diz respeito às tecnologias ao serviço dos 

processos de ensino e aprendizagem, foi elaborado um Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Digital da Escola (PADDE), com objetivos, metas e ações concretas, a realizar entre o início do 

ano letivo 2021/2022 e o final do ano letivo 2022/2023. Este plano pressupõe uma série de 

ações que envolvem a capacitação da comunidade educativa, no domínio das tecnologias 

disponíveis para o ensino, bem como a atualização física dos equipamentos e conetividade ao 

dispor das escolas, dos professores e dos alunos. A implementação do projeto está 

intimamente relacionada com outros projetos de âmbito nacional, tais como o Projeto Escola 

Digital (PED), caracterizado pela distribuição massiva de computadores e conectividade a 

alunos e professores, bem como pelo projeto de reforço e alargamento da Rede Alargada de 

Educação (RAE), que permitirá que todas as escolas usufruam de acessos em fibra de alta 

qualidade e velocidade, com acessos de 1 Gbps nas escolas com maior número de utilizadores 

e consumos e com backup para escolas acima dos 200 Mbps.  

Todos estes projetos em fase de desenvolvimento são concretizados pelo AVEPF em função do 

seu contexto e especificidade, a partir de uma base de recursos fundamentais para os seus 

propósitos, nomeadamente: 
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5.2.1. COMPUTADORES PARA DOCENTES 

São distribuídos a todos os docentes em exercício efetivo de funções, computadores pessoais 

portáteis, a título de empréstimo e com finalidade exclusivamente profissional, para utilização 

em todas as componentes de trabalho dos docentes. 

5.2.2. INTERNET 

Todas as escolas dispõem de ligação à internet fornecida pelo Ministério da Educação em 

todas as salas de aula. 

5.2.3. PROJETORES MULTIMÉDIA 

No 1º ciclo, 65% das turmas têm, na sua sala de aula, projetor multimédia preparado para 

ligação ao computador do professor. 

Nos 2º e 3º ciclos todas as turmas têm, na sua sala de aula, projetor multimédia preparado 

para ligação ao computador do professor. 

5.2.4. MÁQUINAS PARA CÓPIA E IMPRESSÃO 

Todas as escolas do 1º ciclo dispõem de uma a duas máquinas, por escola, para cópia e 

impressão. A Escola Básica de Paços de Ferreira dispõe de 4 equipamentos para cópia e 

impressão, divididos pelos serviços de reprografia, serviços administrativos e gabinete do 

diretor. 

5.2.5. SERVIÇO OFFICE 365 

Todos os alunos e professores têm conta institucional Office 365, que disponibiliza uma 

panóplia de aplicações associadas, tais como email institucional, OneDrive, Forms, Teams, etc. 

5.2.6. OUTROS EQUIPAMENTOS 

A escola sede do Agrupamento dispõe de sala tecnológica, denominada Sala do Futuro, 

equipada com monitor android de grande dimensão, 24 computadores com ligação à internet, 

palco e pequena plateia para grupos de 28 alunos. 
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5.3. RECURSOS HUMANOS 

 

5.3.1. PESSOAL DOCENTE DOS QUADROS DO AVEPF 

O corpo docente em exercício efetivo de funções no Agrupamento é composto por 134 

docentes, havendo um decréscimo do número de professores na mesma condição, 

comparativamente ao último Projeto Educativo, refletindo, assim, o decréscimo do número de 

alunos e turmas ao longo dos últimos anos.  

Para além destes docentes, que suprem as necessidades de caráter permanente, existem 

ainda professores em regime de contrato, que satisfazem as necessidades temporárias.  

 

 

Nº de 
Professores 

Idade/anos 
Experiência Profissional/ Anos de 

Serviço 
Experiência 

AVEPF/ Anos 

<30 30-40 40-50 50-60 >60 <10 10-20 20-30 30-40 >40 <3 3-10 >10 

Pré-Escolar 13 0 0 1 8 4 0 0 3 8 2 4 0 9 

1º Ciclo 46 0 0 22 17 7 0 3 34 6 3 0 1 45 

2º Ciclo* 36 0 0 8 20 8 0 2 19 13 2 6 4 26 

3º Ciclo* 39 0 0 9 25 5 0 1 28 8 2 7 6 26 

Totais 134 0 0 40 70 24 0 6 84 35 9 17 11 106 
   

 
Média Global de Idades Experiência Profissional Média 

 

Pré-Escolar 58 anos Pré-Escolar 33 anos de serviço 

1º ciclo 53 anos 1º ciclo 26 anos de serviço 

2º Ciclo 55 anos 2º Ciclo 30 anos de serviço 

3º Ciclo 53 anos 3º Ciclo 28 anos de serviço 

*Contabilizados, neste ciclo, os professores do GR290 (EMRC) 

**Contabilizados, neste ciclo, os professores do GR910 (Educação Especial) 

 

A população docente é caracterizada por uma média de idades que oscila entre os 53 e os 58 

anos de idade e por conseguinte detentora de larga experiência profissional, não existindo 

docentes do quadro com menos de 10 anos de carreira.  

Os professores do quadro apresentam também uma larga experiência no AVEPF, sendo 

amplamente conhecedores das especificidades e idiossincrasias do Agrupamento.  

Estes dados consolidam a importância do caminho que tem vindo a ser percorrido em matéria 

de supervisão pedagógica e formação contínua, como alicerces imprescindíveis ao 

desenvolvimento profissional dos docentes e consequentemente da melhoria da prática 
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pedagógica, num contexto em que a média de idades e experiência profissional aponta 

caminho para o final de carreira.  

Os resultados obtidos no relatório de autoavaliação 2020/2021, em matéria de grau de 

satisfação do corpo docente, corroboram a visão dos coordenadores de departamento e 

estabelecimento no focus-group realizado na fase de diagnóstico estratégico, refletindo a 

imagem de um corpo docente resiliente, motivado, reconhecedor e simultaneamente 

promotor da identidade do AVEPF.   

 2016 2017 2018 2019 2020 

Participação em ações de formação 
certificadas pelo CCPFC 

Em % Em % Em % Em % Em % 

 13,45% 37,65% 50,31% 100% 68% 

 

Cientes da necessidade de aprofundamento e atualização de conhecimentos bem como de 

competências profissionais, os docentes têm vindo a participar em ações de formação, 

destacando-se a elevada participação nos dois últimos anos letivos. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Participação em sessões de formação 
dinamizadas pelo AE 

Em % Em % Em % Em % Em % 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Com o objetivo de dar resposta às necessidades específicas do AVEPF, todos os anos letivos 

são dinamizadas jornadas formativas que abrangem todos os docentes dos diferentes níveis de 

ensino. Estas jornadas são dinamizadas em articulação com o Centro de Formação de 

Associação de Escolas de Paços, Paredes e Penafiel e com a Câmara Municipal de Paços de 

Ferreira. 

 Níveis de Ensino 
Formadores do 

AVEPF 
acreditados pelo 

CCPFC 

 
Pré-Escolar 

 
1.º Ciclo 

 
2.º Ciclo 

 
3.º Ciclo 

 
Psicóloga 

 1 3 4 7 1 

 

Destaca-se também o facto de existir no AVEPF uma bolsa de formadores certificados pelo 

Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua que permite dar resposta a ações de 

formação que vão ao encontro não só das prioridades nacionais de formação, mas também 

das necessidades específicas do AVEPF.  
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5.3.2.  PESSOAL NÃO DOCENTE 

O AVEPF conta com 68 funcionários não docentes, trabalhando cerca de 50% na escola sede 

do Agrupamento. Esta situação resulta do facto dos Serviços Administrativos e Serviços de 

Psicologia e Orientação terem aí a sua localização. De destacar a colocação de uma técnica 

superior ao abrigo do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário . 

 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Idade Pessoal Não Docente (AO) Nº Nº Nº Nº Nº 

20-30 anos 2 1 1 1 1 

31-40 anos 6 6 6 10 10 

41-50 anos 14 13 17 17 17 

51+ anos 27 35 31 28 28 

Total 49 55 55 56 56 

 

Relativamente à idade do Pessoal Não Docente, regista-se nos últimos anos um 

envelhecimento do mesmo, visto que 50% desses operacionais têm mais de 51 anos de idade. 

 N.º de Func. 

Categoria 
(Assistente Operacional, Assistente Técnico e Técnico Superior) 

2020/2021 

Assistente Operacional 55 

Encarregado(a) Operacional 1 

Assistente Técnico 8 

Chefe de Serviços de Administração Escolar 1 

Técnico(a) Superior 3 

Total 68 

 

 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Habilitações Pessoal Não Docente 
(Assistentes Operacionais - AO) 

Nº Nº Nº Nº Nº 

4º ano 9 9 9 9 10 

6º ano 16 11 14 12 12 

9º ano 7 18 15 15 14 

12º ano 17 17 17 20 20 

Licenciatura 0 0 0 0 0 

Total 49 55 55 56 56 
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 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Tempo de Serviço Pessoal Não 
Docente (AO) 

Nº Nº Nº Nº Nº 

0-10 anos 5 18 27 25 25 

11-20 anos 22 20 10 10 10 

21-30 anos 19 14 17 16 16 

31+ anos 3 3 1 5 5 

Total 49 55 55 56 56 

 

Numa análise à distribuição dos Assistentes Operacionais no ano letivo 2021-2022 pelas 

escolas do AVEPF, constata-se o cumprimento dos rácios de acordo com o estipulado na 

Portaria n.º 73-A/2021 de 30 de março. 

  
N.º de Pessoal Não Docente por 

Estabelecimento (AO) - 2021-2022 
Pré-Escolar 1º Ciclo 2.º Ciclo 3.ºCiclo Total 

Escola Básica de Paços de Ferreira 0 0 11 11 22 

Escola Básica Nº2 de Paços de Ferreira 7 9 0 0 16 

Escola Básica de Ferreira 3 4 0 0 7 

Escola Básica de Meixomil 2 2 0 0 4 

Escola Básica de Penamaior 2 5 0 0 7 

Total 14 20 11 11 56 

 

  
N.º de Pessoal Não Docente em Regime 

CEI - 2021-2022 
Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.ºCiclo Total 

Escola Básica de Paços de Ferreira 0 0 0 0 0 

Escola Básica Nº2 de Paços de Ferreira 1 3 0 0 4 

Escola Básica de Ferreira 0 0 0 0 0 

Escola Básica de Meixomil 1 1 0 0 2 

Escola Básica de Penamaior 0 1 0 0 1 

Total 2 5 0 0 7 

 

Por forma a garantir a qualidade dos serviços prestados aos alunos, pais e professores, são 

colocados pelos serviços da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, através da medida 

Contrato de Emprego e Inserção (CEI), funcionários para suprir as ausências prolongadas por 

doença de Assistentes Operacionais. 
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5.4. ALUNOS 

 

5.4.1. VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS 

Ao longo dos anos, e seguindo a tendência de decréscimo da natalidade, observa-se uma 

queda significativa do número de alunos a frequentar o AVEPF. 

Nível 
Educação/Ensino 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Pré-Escolar 325 313 310 311 325 

1º Ciclo 842 835 830 764 730 

2º Ciclo 504 446 428 484 476 

3º Ciclo 411 359 353 334 343 

CEF/ VOC 20 20 20 0 0 

TOTAL Geral 2102 1973 1941 1893 1874 

 

5.4.2. ALUNOS/CRIANÇAS COM RTP/PEI 

 

ANO 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 RTP PEI RTP PEI RTP PEI RTP PEI 

Pré-Escolar 1  2  3  1  

1ºano 3  5  1  4  

2ºano 8  5  10  1  

3ºano 11  15 1 7  12  

4ºano 12  11  18 1 5  

5ºano 15 1 14 1 11 4 19 5 

6ºano 10 3 16 1 15 2 11 4 

7ºano 12  5 2 13 1 11 2 

8ºano 4  10 4 4 1 12 1 

9ºano 11 1 4  11 4 4 1 

Total parcial 82 5 78 9 80 13 67 13 

TOTAL 87 87 93 80 
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6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

6.1. INDICADORES SOCIAIS 

O estatuto socioeconómico das famílias tem sido considerado como um fator de diferenciação 

com impacto nos resultados escolares. Um dos indicadores do estatuto socioeconómico das 

famílias corresponde ao número de alunos beneficiários dos apoios da Ação Social Escolar 

(ASE).  

A Ação Social Escolar constitui uma das formas de a escola fazer cumprir o seu papel social e 

dar o seu contributo para atenuar as assimetrias socioeconómicas existentes entre os seus 

alunos. A ASE concretiza-se, assim, através de um conjunto de apoios e complementos 

educativos aos alunos e às famílias mais carenciadas do ponto vista socioeconómico, que 

visam contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar, conforme 

está consignado na Lei de Bases do Sistema Educativo, designadamente pelo Decreto-Lei n.º 

35/90, de 25 de janeiro.  

Constituem modalidades de apoio, no âmbito da Ação Social Escolar, os apoios alimentares, 

como a distribuição diária e gratuita de leite e fruta às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 

1º ciclo do ensino básico, bem como o fornecimento de refeições e de suplementos 

alimentares; os transportes escolares; os auxílios económicos, nomeadamente os auxílios na 

aquisição de material escolar e nas atividades de complemento curricular, a prevenção e o 

seguro escolar. 

Complementarmente às medidas nacionais previstas no âmbito da ASE, o município de Paços 

de Ferreira, no âmbito da política local de reforço das medidas da ASE, promove o regime de 

refeições gratuitas para todos os alunos desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário da 

rede pública, traduzindo-se numa medida com forte impacto no reforço da equidade social. 
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6.2. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Os dados respeitantes aos alunos abrangidos pela Ação Social Escolar no ano letivo 2021/2022 

encontram-se ilustrados na tabela que se segue. 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Total 
Escalão 

A 

Escalão 
B 

Escalão 
C 

Escalão 
A 

Escalão 
B 

Escalão 
C 

Escalão 
A 

Escalão 
B 

Escalão 
C 

Escalão 
A 

Escalão 
B 

Escalão 
C 

61 87 82 118 156 131 88 105 90 62 85 55 1120 

 

A percentagem de alunos que almoça na escola ao nível da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 

do Ensino Básico reflete a eficácia das medidas no âmbito da resposta que é oferecida nesta 

área e concretiza de forma muito sólida o funcionamento da escola a tempo inteiro. 

EB Paços 2 EB Penamaior EB Ferreira EB Meixomil 

Pré 1º Ciclo Pré 1º Ciclo Pré 1º Ciclo Pré 1º Ciclo 

87% 73% 84% 93% 88% 90% 84% 86% 

 

De igual forma, ao nível da Escola Sede de Agrupamento, são servidas refeições a todos os 

alunos que dela necessitam, traduzindo-se numa média diária de 280 refeições.  

Adicionalmente são fornecidos suplementos alimentares a cerca de 20 alunos, 

maioritariamente pertencentes aos 2º e 3º ciclos do ensino básico, devidamente sinalizados 

com esta necessidade por parte dos diretores de turma. 
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6.3. NACIONALIDADE DOS ALUNOS 

Verifica-se um aumento do número de alunos de nacionalidades diversas, representando 

novos desafios ao AVEPF. 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Nacionalidade nº de alunos nº de alunos nº de alunos nº de alunos nº de alunos 

Portuguesa 2101 1973 1927 1852 1826 

Brasileira 1 0 9 25 31 

Francesa 0 0 2 2 0 

Britânica 0 0 1 3 5 

Venezuelana  0 0 1 5 5 

Espanhola 0 0 1 1 0 

Angolana  0 0 0 3 4 

Sul Africana 0 0 0 1 1 

Belga 0 0 0 1 1 

Alemã 0 0 0 0 1 

 2102 1973 1941 1893 1874 
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7. RESULTADOS ESCOLARES E EDUCATIVOS  

 

7.1.  TAXA GLOBAL DE ABANDONO ESCOLAR 

Taxa Global de Abandono Escolar 

2018/2019 
Taxa 

Alcançada 
Taxa nula de abandono 

2019/2020 
Taxa 

alcançada 
Taxa nula de abandono 

2020/2021 
Taxa 

alcançada 
Taxa nula de abandono 

Taxa de Abandono Escolar – Fonte MISI | Ministério da Educação 

Nesta tabela, podemos constatar que a taxa de abandono escolar tem mantido valores nulos 

nos últimos três anos letivos. De salientar que a taxa nula de abandono tem sido uma 

constante desde o ano letivo 2012/2013. 

 

7.2. TAXA DE TRANSIÇÃO 

Taxa de Transição/ Aprovação por Ciclo 

CICLO 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1.º CICLO 99,03% 98,56% 97% 

2.º CICLO 98,58% 99,79% 99% 

3.º CICLO 96,53% 98,19% 98,55% 

Taxa de Transição/Aprovação – Fonte MISI | Ministério da Educação 

 

Quanto à taxa de transição/aprovação, a conclusão que se retira da análise dos dados 

apresentados é que a taxa nos últimos três anos letivos se situou nos 98,04% no 1.º ciclo, nos 

98,84% no 2.º ciclo e, quanto ao 3.º ciclo, nos 97,75%. Fazendo uma análise global, 

constatamos que a taxa global de transição dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos nos últimos três 

anos se situou nos 98,18%.    
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7.3. TAXA DE TRANSIÇÃO/ APROVAÇÃO POR ANO 

Taxa de Transição/ Aprovação por Ano 

ANO 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1.º ANO 100% 100% 99,41% 

2.º ANO 97% 96,15% 94,18% 

3.º ANO 100% 99,52% 94,7% 

4.º ANO 99% 99,03% 99,5% 

5.º ANO 97% 99% 99% 

6.º ANO 100% 100% 99% 

7.º ANO 92% 94% 99% 

8.º ANO 98% 100% 98% 

9.º ANO 100% 100% 99% 

Taxa de Transição/Aprovação – Fonte Infoescolas | Ministério da Educação 

  

Quanto à taxa de transição/ aprovação por ano, podemos constatar que nos últimos três anos 

os níveis de sucesso atingidos são positivos. Destacamos, no entanto, os 2.º e 7.º anos como 

aqueles que apresentam os valores menos elevados. De salientar que esta tendência 

relativamente a estes dois anos de escolaridade já se verificava no triénio 2015/2016 a 

2017/2018. 

7.4. PERCURSOS DIRETOS 

Percursos Diretos* 

CICLO 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1.º CICLO 89% 92% 94% 

2.º CICLO 94% 100% 98% 

3.º CICLO 32% 86% 98% 

Percursos Diretos Fonte – Infoescolas | Ministério da Educação 

*Percursos Diretos:  

1.º Ciclo - Alunos que concluíram o 1.º ciclo em 4 anos; 

2.º Ciclo - Alunos que concluíram o 2.º ciclo em 2 anos;  

3.º Ciclo - Alunos que obtiveram classificação positiva nas provas nacionais de 9.º ano após um percurso sem 

retenções nos 7.º e 8.º anos. Nos anos letivos 2019-2020 e 2020-2021, os valores apresentados correspondem 

apenas aos alunos que concluíram o 3.º ciclo em três anos sem contemplar a classificação das provas finais dado 

que estas não se realizaram devido à pandemia por COVID 19.  

Numa análise aos valores apresentados relativos aos percursos diretos no ano letivo 

2018/2019, disponíveis no portal Infoescolas, podemos concluir que os valores, quer do 1.º 

ciclo quer do 2.º ciclo, estão acima da média nacional. Quanto ao 3.º ciclo, os valores estão 

ligeiramente abaixo da média nacional. Relativamente aos dois últimos anos letivos, apenas 

são apresentados os dados internos dado que os valores nacionais não foram divulgados. No 
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entanto, podemos concluir que os valores verificados nestes dois últimos anos letivos superam 

os alcançados no ano 2018/2019.   

 

7.5.  PERCENTIL DA ESCOLA NAS PROVAS FINAIS DE 3.º CICLO  

Este indicador mostra como tem evoluído a posição da escola, em termos dos resultados 

médios dos seus alunos na disciplina, face às restantes escolas do país. A posição relativa da 

escola é medida através do seu percentil, que pode variar entre 0 e 100. Portanto, quanto mais 

elevado for o percentil, melhor é a posição relativa dos alunos da escola.   

       

Percentil da Escola nas Provas Finais de 3.º Ciclo 

Ano Letivo Prova de Português 
(91) 

  Prova de Matemática 
(92) 

 

2016/2017 66 ↑ 75 ↑ 

2017/2018 58 ↑ 85 ↑ 

2018/2019 53 ↑ 35 ↓ 
Percentil Fonte – Júri Nacional de Exames | Ministério da Educação 

Este indicador mostra que os nossos alunos têm evidenciado um desempenho positivo quando 

comparado com os resultados nacionais. Apresentamos apenas os dados relativos ao triénio 

2016/2017 a 2018/2019 dado que nos anos seguintes não foram realizadas estas provas 

devido à pandemia por COVID 19. 

 

7.6. Impacto da Escolaridade no Percurso dos Alunos 

Este indicador evidencia o impacto da escolaridade no percurso dos alunos após a conclusão 

do 9.º ano. 

Impacto da Escolaridade no Percurso dos Alunos 

CURSOS 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Cursos Científico-
Humanísticos 

47,36% 63,47% 60,16% 

Cursos Profissionais 52,63% 36,54% 39,85% 

Percentil Fonte – Portal das Matrículas | Ministério da Educação 

Constatamos que, nos dois últimos anos letivos, a maioria dos nossos alunos optou por Cursos 

Científico-Humanísticos. De referir a importância do papel dos Serviços de Psicologia e 

Orientação na orientação vocacional dos nossos alunos.  
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8. RECURSOS INSTITUCIONAIS E PARCERIAS  

A inserção territorial do AVEPF faz-se num espaço educativo amplo, onde se procura encontrar 

e rentabilizar sinergias junto de outras instituições e agentes com responsabilidades 

educativas, através do estabelecimento de redes e alianças que promovam a qualidade dos 

processos de ensino e de aprendizagem e simultaneamente reforcem o impacto da escola na 

comunidade envolvente. Destacam-se nesta vasta rede de cooperação as seguintes 

instituições: 

 Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

 Junta de Freguesia de Paços de Ferreira 

 Junta de Freguesia de Meixomil 

 Junta de Freguesia de Penamaior 

 Junta de Freguesia de Ferreira 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Paços de Ferreira 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica nº2 de Paços de Ferreira 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Ferreira 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Meixomil 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Penamaior 

 Centro Social e Paroquial de Penamaior 

 Centro Social e Paroquial de Ferreira 

 Associação Paços 2000 

 Equipa Local de Intervenção Precoce 

 Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação para a Educação Especial 

(CRTIC) 

 Centro de Recursos para a Inclusão - Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paços de Ferreira 

 Centro de Saúde de Paços de Ferreira 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais (EMAT) 

 Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

 Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira 

 Associação Empresarial de Paços de Ferreira 

 Associação de Ensino Profissional do Vale do Sousa – Profisousa 

 Águas de Paços de Ferreira  

 Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário - CESPU 

 Universidade Católica Portuguesa 

 Universidade Fernando Pessoa 

 Universidade Portucalense Infante D. Henrique 

 Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto 

 Centro de Astrofísica da Universidade do Porto 

 Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 Escola Secundária de Paços de Ferreira 

 Conservatório do Vale do Sousa 
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9. ANÁLISE SWOT  

 

Potencialidades (interno) 

 

 Existência de procedimentos de Supervisão 
Pedagógica consistentes. 
 

 Reconhecimento por parte da comunidade da 
existência de lideranças de topo e intermédias, 
ativas, abertas e mobilizadoras. 
 

 Funcionamento de uma Estrutura 
Interdepartamental com impacto nas dinâmicas 
de articulação horizontal e vertical. 
 

 Prática sedimentada de mecanismos de 
autoavaliação, estruturados e consistentes com 
impacto na melhoria de funcionamento do 
Agrupamento. 
 

 Identidade do AVEPF reconhecida na e pela 
comunidade. 
 

 Existência de uma vasta rede de alianças e 
parcerias com entidades públicas e privadas. 
 

 Qualidade da participação dos estudantes na 
vida do Agrupamento. 
 

 Plano de desenvolvimento digital. 

Fraquezas (interno) 

 

 População escolar muito heterogénea do 
ponto de vista socioeconómico e cultural. 
 

 Número significativo de alunos que apresenta 
dificuldades no processo de aquisição da 
leitura e escrita, com impacto negativo no 
percurso escolar. 
 

 Número significativo de alunos que dá 
entrada no AVEPF ao longo do ano letivo, por 
via de transferências ou vindos de outros 
países.  
 

 Insuficiência de espaços na Escola Sede. 
 

 Efeitos da pandemia nos últimos anos letivos 
em matéria de aquisição das aprendizagens. 
 

 Impacto da pandemia no desenvolvimento 
socioemocional das crianças e jovens. 

Oportunidades (externo) 

 

 Associações de Pais em todos os 
estabelecimentos de ensino. 
 

 Possibilidade de estabelecimento de novas 
redes e parcerias e/ou aprofundamento das 
existentes. 
 

 Forte aposta no desenvolvimento tecnológico 
com impacto na inovação pedagógica. 
 

 Existência de um Projeto Educativo Municipal. 
 

 Processo de descentralização de competências. 
 
 

Ameaças/constrangimentos (externo) 

 

 Média de idades a apontar para o final de 
carreira (pessoal docente e não docente). 
 

 Número máximo de alunos por turma. 
 

 Turmas mistas no 1º ciclo. 
 

 Situação pandémica. 
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10. AÇÃO ESTRATÉGICA 

A ação estratégica desenhada em torno da identificação de cinco domínios de intervenção, 

que emergem do diagnóstico estratégico, da visão intersubjetiva dos diferentes agentes 

auscultados, do percurso percorrido pela organização nos últimos anos, concretizará o plano 

das intenções e permitirá o progresso na senda do futuro desejado.  

Na constelação de domínios de intervenção, de forma articulada e até interdependente, 

destacamos como prioritários para o período de vigência deste Projeto Educativo: 

 

 Domínio I – Resultados Escolares 

 Domínio II – Autonomia e Desenvolvimento Curricular 

 Domínio III - Avaliação das aprendizagens 

 Domínio IV - Supervisão Pedagógica  

 Domínio V – Cidadania, Saúde e Bem-estar 
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10.1. RESULTADOS ESCOLARES 

O domínio dos resultados escolares, na sua dimensão académica e social, tem sido ao longo 

dos últimos anos identificado como prioritário em linha com a missão e a função específica da 

escola na sociedade. 

Ao longo dos anos, o AVEPF procurou melhor entender os factores que influenciam o 

(in)sucesso escolar, em particular no seio específico da sua comunidade educativa, 

solidificando ao longo dos tempos o compromisso de se assumir como o epicentro dos 

esforços de melhoria, por acreditar que o cerne para a compreensão e resolução do problema 

do insucesso se encontra no contexto em que este ocorre – a escola. 

No campo dos resultados escolares, o AVEPF assume o desígnio de, através do seu Plano de 

Recuperação das Aprendizagens e de uma gestão eficiente de recursos, criar as condições 

necessárias à recuperação das aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas, com vista ao 

desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória.  

Assim, na senda do trabalho desenvolvido, pretende-se continuar a assumir o compromisso de 

criar as melhores condições para que cada criança e jovem alcance o sucesso, mantendo e 

reforçando junto da comunidade educativa, da mais restrita à mais alargada, e em particular 

junto das famílias, a convicção de que todos podem aprender e de que vale a pena aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

Domínio: Resultados Escolares 

Eixo: I.1 – Resultados Académicos 
Objetivos Estratégicos Metas Ações Indicadores 

Obter bons resultados 

para a taxa de transição, 

por ano de escolaridade. 

Obter valores percentuais 

de retenção, em cada ano 

de escolaridade, inferiores 

à média nacional. 

Reforçar, em sede departamental, a 

importância de atribuir caráter 

excecional à retenção. 

 

Investir no crédito de apoio educativo 

no 1º ciclo. 

 

Disponibilizar, para cada turma do 2º 

ciclo, apoio ao estudo de português e 

de matemática. 

 

Desenvolver processos de articulação 

entre docentes de 1º ciclo e 

conselhos de turma do 2º ciclo, no 

processo de diagnóstico e 

caracterização dos alunos, na 

mudança entre estes dois ciclos de 

ensino. 

 

Desenvolver processos de articulação 

entre professores dos 2º e 3º ciclos, 

no processo de diagnóstico e 

caracterização dos alunos, na 

mudança entre estes dois ciclos de 

ensino. 

 

Reforçar o apoio individualizado a 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem, com recurso à 

componente não letiva e redução 

pelo artigo 79º do ECD dos 

professores. 

 

Direcionar horas de insuficiência 

letiva de docentes para atividades de 

coadjuvação em turmas com piores 

resultados ou com diagnósticos que 

os indiciem. 

 

Implementar oficinas de oralidade e 

escrita, na organização curricular das 

turmas do 3º ciclo. 

 

Disponibilizar apoio individualizado 

específico para alunos oriundos do 

estrangeiro. 

 

Implementar aulas de preparação dos 

alunos para as provas finais do 9º 

ano, no período decorrente entre o 

final das aulas e as provas. 

  

Percentagem de alunos que não 

transitaram para o ano de 

escolaridade seguinte, dentro do 

número total de alunos matriculados 

nesse ano letivo. 
Obter bons resultados 

para a taxa de transição, 

por ciclo de ensino. 

Obter valores percentuais 

de retenção, em cada ciclo 

de ensino, inferiores à 

média nacional. 

Percentagem de alunos que não 

transitaram para o ano de 

escolaridade seguinte, dentro do 

número total de alunos matriculados 

nesse ciclo de ensino. 
 Obter bons resultados 

para o percurso direto 

com sucesso dos alunos, 

nos 1º e 2º ciclos do 

ensino básico. 

Atingir valores percentuais 

de percurso direto dos 

alunos, nos 1º e 2º ciclos 

do ensino básico, 

superiores à média 

nacional, para alunos com 

perfil semelhante. 

Percentagem de alunos do 

Agrupamento que concluem o 1.º 

ciclo em quatro anos e o 2º ciclo em 

dois anos (Fonte: Infoescolas) e sua 

comparação com a média nacional. 

Obter bons resultados no 

percurso direto com 

sucesso dos alunos do 3º 

ciclo do ensino básico que 

simultaneamente obtêm 

positiva nas provas finais 

de 9º ano. 

Atingir valores percentuais 

de percurso direto dos 

alunos, no 3º ciclo do 

ensino básico e que 

simultaneamente 

obtiveram positiva nas 

provas finais do 9º ano, 

superiores à média 

nacional para alunos com 

perfil semelhante. 

Percentagem de alunos que obtêm 

positiva nas provas nacionais do 9.º 

ano após um percurso sem retenções 

nos 7.º e 8.º anos (Fonte: Infoescolas) 

e sua comparação com a média 

nacional. 

Obter bons resultados nas 

provas finais do 9º ano, a 

português e a 

matemática. 

Registar de forma 

consistente, um percentil 

nacional da escola superior 

a 50, nos resultados das 

provas finais de português 

e de matemática. 
Registar valores abaixo da 

média nacional no que 

concerne às desigualdades 

de resultados nas provas 

finais da escola: distância 

média entre os alunos, em 

termos de classificação na 

prova. 

Percentil nacional da escola nas 

provas finais de português e de 

matemática, medido pela 

classificação média dos alunos (Fonte: 

Infoescolas) 

 
Distância média entre os alunos em 

termos de classificação na prova e 

sua comparação com a média 

nacional (Fonte: Infoescolas) 

    Indicadores adicionais relacionados 

com as ações: 

Eficácia do apoio educativo no 1º 

ciclo, do apoio ao estudo no 2º ciclo e 

das aulas de apoio educativo no 3º 

ciclo. 

N.º de horas de crédito de apoio 

educativo, no 1º ciclo. 

N.º de horas dirigidas para apoio 

individualizado a alunos com 

dificuldades de aprendizagem, nos 2º 

e 3º ciclos. 

Relação entre o número de horas de 

insuficiência letiva dos professores e 

o número de horas em atividades de 

apoio e coadjuvação. 
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Domínio: Resultados Escolares 

Eixo: I.2 – Resultados Sociais 

Objetivos Estratégicos 
Metas Ações Indicadores 

Combater o abandono 

escolar. 
Manter a taxa de 
abandono/desistência 
em valores residuais ou 
nulos. 

Desenvolver atitudes pró-ativas e concertadas 
entre docentes, diretores de turma, diretor, 
CPCJ e encarregados de educação, no sentido 
de atuar de forma precoce na identificação e 
colmatação de situações de falta de 
assiduidade dos alunos.  

Taxa de abandono / Desistência. 

Incentivar a partici-
pação dos alunos na 
vida da escola. 

Realizar duas 
assembleias de turma, 
por período. 
Realizar um conselho de 
delegados de turma, por 
período. 
Envolver, de forma 
alargada, os alunos na 
escolha e tomada de 
decisão no orçamento 
participativo. 

 Atribuir horas ao horário de um docente para 
o desenvolvimento da função de mediador 
entre os alunos e os diversos órgãos da escola, 
para o apoio na concretização das ideias e 
projetos dos alunos e para a transmissão 
formal de sugestões e reclamações. 
Agendar, definir ordem de trabalhos e 
dinamizar assembleias de turma, a realizar 
dentro da mancha horária da turma e com a 
presença do(a) diretor(a) de turma. 
Envolver todos os alunos na tomada de 
decisão relativa ao destino de aplicação das 
verbas do orçamento participativo. 

Distribuição de serviço docente. 
Grau de concretização das 

assembleias de turma e conselhos 

de delegados. 
Atas. 
Feedback da associação de 

estudantes. 
Concretização do orçamento 

participativo. 

Preservar a imagem 
da escola, como escola 
com alunos global-
mente bem-compor-
tados e como escola 
disciplinadora, 
atuante e consequen-
te, face a situações de 
indisciplina. 

Manter a população 
discente bem informada 
e ciente das regras que 
devem nortear o seu 
comportamento dentro 
e fora da sala de aula. 
  
Estabelecer circuitos 
eficazes, justos e claros, 
relativos a situações de 
indisciplina. 

Implementar e difundir um código de conduta 
que clarifique e sistematize as regras de 
comportamento e disciplina dentro da escola, 
bem como as consequências advindas de 
infrações cometidas.  
Estabelecer circuitos claros e coerentes de 
participação e ação disciplinar. 

Manual de conduta. 
Grau de conhecimento dos alunos 
face ao manual de conduta. 
Relatório de comportamento e 
disciplina. 

Envolver os alunos em 
projetos de âmbito 
nacional, regional e 
local, em áreas 
desportivas, lúdicas, 
culturais, artísticas e 
científicas. 

Proporcionar oferta 
diversificada de projetos 
que envolvam os alunos 
e estimulem neles 
competências e valores 
inscritos no Perfil do 
Aluno e na Missão do 
Agrupamento. 

 Envolver a escola e os alunos em projetos de 
âmbito nacional, regional e local, que 
concorram para os valores e competências 
inscritos no Perfil do Aluno e Missão do 
Agrupamento, em áreas lúdicas, culturais, 
científicas e artísticas. 
Proporcionar uma oferta diversificada de 
atividades de desporto, em horários 
compatíveis com os horários dos alunos. 

Projetos de âmbito nacional, 
regional e local em que a escola 
está envolvida. 
Número de alunos envolvidos nos 
projetos. 
Número de grupos-equipa do 
desporto escolar e número de 
alunos envolvidos em cada um 
desses grupos. 

 

10.2. AUTONOMIA E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

O AVEPF vê o aproveitamento do seu relativo campo de autonomia na esfera curricular e 

pedagógica como uma fonte de oportunidades no sentido de potenciar a qualidade do ensino 

e da aprendizagem, apostando claramente no desenvolvimento de práticas organizacionais, 

curriculares e pedagógicas inclusivas e potenciadoras do sucesso escolar de todos e de cada 

um. 

Este domínio alicerça-se, assim, na convicção de base de que o exercício efetivo da autonomia 

curricular é imprescindível ao desenvolvimento de uma educação inclusiva, capaz de eliminar 



 
30 

barreiras no acesso ao currículo e assegurar, a partir de uma abordagem multinível, o 

cumprimento do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

Domínio: Autonomia e Desenvolvimento Curricular 

Eixo: II.1 – Inovação Curricular 

Objetivos 
Estratégicos Metas Ações Indicadores 

Alargar o currícu-

lo dos alunos em 

áreas do conheci-

mento que se 

constituam como 

complementos 

curriculares de 

disciplinas/ áreas 

disciplinares e 

que simultanea-

mente tenham 

uma abordagem 

diferenciada e 

inovadora relati-

vamente às disci-

plinas/ áreas que 

complementam. 

Disponibilizar, no cur-
rículo dos diferentes 
ciclos e anos de 
escolaridade, ofertas 
complementares que en-
volvam diferentes áreas 
do conhecimento e que 
se constituam como 
complementos curricu-
lares pertinentes nessas 
áreas, concretizados a-
través de planificações e 
atividades criadas com o 
propósito fundamental 
de suscitar o interesse e 
motivação dos alunos, 
nas áreas em que se 
inserem, bem como 
desenvolver áreas de 
competências constantes 
do Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

1º ciclo: Oferta Complementar de Educação 
para a Saúde, em resposta a uma das áreas 
prioritárias do Projeto Educativo e ainda para 
dar cumprimento às planificações do PRESSE. 

 
5º ano: Oferta complementar de Património 
Artístico e Cultural, através da abordagem ao 
património artístico e cultural local, mas 
também nacional e internacional. É uma 
disciplina que convoca o Projeto Educativo 
Municipal e simultaneamente trabalha temas 
sociais e culturais, inclusivamente da região, 
integrando no seu currículo a Rota do 
Românico. Esta disciplina assenta no trabalho 
de projeto. 

 
6º e 7º anos: Oferta Complementar de Projeto 
de Ciências, disciplina na qual se pretende 
desenvolver a literacia científica através do 
desenvolvimento de atividades investigativas 
e experimentais, numa perspetiva integrada 
de saberes e de contextualização CTSA – 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. É 
uma disciplina que se baseia exclusivamente 
no trabalho prático, com avaliação a ser 
realizada sobretudo com base no desempenho 
dos alunos, nos resultados dos seus trabalhos 
e ainda através de relatórios de atividades 
desenvolvidas. 

 
8º ano: Ofertas complementares de Oficina de 
Oralidade e Escrita de Português e Oficina de 
Oralidade e Escrita de Inglês, desenvolvidas de 
modo a possibilitar o desenvolvimento da 
oralidade e da produção escrita, numa lógica 
de trabalho de oficina. Os alunos alternam, 
nos dois semestres, entre Inglês e Português, 
sendo desta forma uma disciplina lecionada 
sequencialmente pelos professores de 
português e de inglês da turma. 

 
9º ano: Ofertas Complementares de Mais 
História e Mais Matemática, cada uma delas 
em regime semestral. Disciplinas centradas na 
elaboração e apresentação de trabalhos de 
investigação e pesquisa, estudos e aplicação 
de aprendizagens, relacionados com as 
disciplinas de Matemática e de História e com 
as matérias curriculares destas disciplinas. 

Matrizes Curriculares. 
  
Planificações das 
disciplinas de oferta 
complementar. 

Generalizar e nor-
malizar o desen-
volvimento de 
Domínios de Au-
tonomia Curricu-
lar (DAC), em 
todos os ciclos de 
ensino, enqua-
drados por 

  
Desenvolver um mínimo 

de 3 DAC, por turma, por 

ano letivo. 

  

 Desenvolver, nos 2º e 3º ciclos, DAC em 
períodos de dois dias, utilizando os recursos 
da Sala do Futuro, no desenvolvimento de 
atividades centradas no enriquecimento do 
currículo dos alunos com os conhecimentos, 
capacidades e atitudes que contribuam para 
alcançar as competências previstas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

  
PCT das Turmas, com as 
planificações das DAC a 
implementar/implementa
das; 

  
Cronograma Sala do 

Futuro 
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eixos/temas 
estruturantes e 
que concorram 
para as 
competências e 
valores inscritos 
no Perfil dos 
Alunos à Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória.   

  
Desenvolver DAC Tecnológicas (previstas no 
PADDE), através de projetos de carácter 
interdisciplinar a serem realizados e 
trabalhados ao longo do ano letivo na 
totalidade ou parte das disciplinas, através de 
um plano de trabalho inscrito no Projeto 
Curricular de Turma/Grupo. Os temas 

aglutinadores destes trabalhos deverão 
procurar ainda a coerência e pertinência face 
aos objetivos prioritários, valores e missão 
constantes do Projeto Educativo, com relação 
a matérias diversas, tais como: 
o Educação para a Saúde e o Bem-estar; 
o Cidadania e desenvolvimento; 
o Rota do Românico; 
o Realidade Local; 
o Projetos de Ciências; 
o Património Artístico e Cultural; 
o Inclusão 
O desenvolvimento deste domínio de 
autonomia deverá ocorrer por recurso a 
ambientes virtuais de aprendizagem, 
nomeadamente através do Teams, como 
previsto no Plano de Desenvolvimento Digital 
da Escola. 

 
Desenvolver DAC específicas de Cidadania e 
Desenvolvimento, com base nesta disciplina e 
com a articulação com outras disciplinas do 
currículo dos alunos, com objetivo ligado à 
missão do Agrupamento, nomeadamente 
educar cidadãos para o sucesso, responsáveis 
e ativos no exercício da sua cidadania, 
envolvendo toda a comunidade. Estas DAC 
orientam-se de acordo com a Estratégia de 
Educação para a Cidadania de Escola (EECE) e 
pressupõem: 

o Uma orientação de acordo com o 
EECE do Agrupamento e os domínios 
para cada ano de escolaridade; 

o Uma abordagem interdisciplinar aos 
temas escolhidos; 

o A articulação com as várias disciplinas 
e os respetivos conteúdos 
programáticos; 

o Impacto na comunidade; 
o Práticas educativas que promovam a 

inclusão; 
o O envolvimento dos alunos em 

metodologias ativas em que se 
privilegia o trabalho prático/de 
projeto; 

o O debate e a pesquisa sobre temas da 
atualidade, do interesse dos alunos, 
que permitam a compreensão dos 
princípios e dos valores expressos no 
Projeto Educativo. 

  

Implementar so-
luções curricula-
res que contri-
buam para a 
oralidade e escri-
ta dos alunos do 
7º ano de esco-
laridade, com 
vista à melhoria 
da taxa de tran-
sição neste ano 
de escolaridade 

Implementar Oficinas de 
Oralidade e Escrita no 7º 
ano de escolaridade, nas 
disciplinas de português 
e de inglês. 

Organizar os horários das turmas de 7º ano, 
através da marcação de um tempo semanal 
simultâneo de português e de inglês 
dividindo-se nesse tempo os alunos, numa 
lógica de trabalho de oficina. 

Documento LAL (Lança-
mento do Ano Letivo), 
anexo ao Projeto 
Educativo. 
  
Horários das Turmas e 
dos professores. 
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Domínio: Autonomia e Desenvolvimento Curricular 

Eixo: II.2 – Inovação Pedagógica 

Objetivos 
Estratégicos Metas Ações Indicadores 

 Estimular o tra-

balho coopera-

tivo entre pares, 

com reflexo na 

mudança das 

suas práticas pro-

fissionais, através 

da promoção de 

práticas pedagó-

gicas e metodo-

logias integrado-

ras consensua-

lizadas em lógicas 

de trabalho coo-

perativo. 

  

Privilegiar a atividade de 
coadjuvação na aplicação das 
horas de insuficiência letiva.  
  
Reservar crédito horário em 
quantidade igual ao número 
de turmas de 7º ano, para 
aplicar na disciplina de oferta 
complementar deste ano de 
escolaridade e procurar 
alargar as coadjuvações à 
oferta complementar de 6º 
ano, sempre que o crédito 
letivo ou as horas de 
insuficiência letiva disponíveis 
o permitam, para todas as 
turmas de 6º ano. 
  
Aplicar mais de 50% das horas 
de insuficiência letiva de 
docentes em atividades de 
coadjuvação. 

Implementar a coadjuvação entre 
professores de Ciências Naturais e 
Físico-Química, em todas as turmas de 
6º e 7º anos de escolaridade, à disciplina 
de caráter exclusivamente laboratorial/ 
experimental de Projeto de Ciências.  
  
Atribuir prioridade às atividades de 
coadjuvação, ao destino das horas de 
insuficiência letiva. 

Horários de turmas e 
professores. 
  
Mapa de utilização do 
Crédito Letivo. 
  
Percentagem do número 
total de horas de 
insuficiência letiva gastas 
em atividades de 
coadjuvação. 

Promover a me-

lhoria dos níveis 

de sucesso atra-

vés do envolvi-

mento dos docen-

tes na reconstru-

ção e problemati-

zação das suas 

culturas profissio-

nais, em direção 

a padrões de 

melhoria e de 

desenvolvimento 

profissional mais 

sustentado.  

Estabelecer práticas perma-
nentes e generalizadas na 
utilização de equipamentos e 
aplicações tecnológicas, no 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Disponibilizar, a todos os docentes, 

computadores pessoais, ligação à 

internet e equipamentos de projeção. 
Disponibilizar ações de formação interna 

a docentes, com periodicidade regular, 

no uso de aplicações e plataformas 

digitais consideradas úteis para a sua 

utilização nos processos de ensino e 

aprendizagem. 
Disponibilizar, a todos os alunos e 

professores, contas Office 365. 
Promover a utilização de ambientes 

virtuais de aprendizagem nos processos 

de ensino e de aprendizagem. 
Disponibilizar o acesso a plataformas de 

conteúdos audiovisuais aos docentes da 

oferta complementar de Mais História 

do 9º ano de escolaridade. 
Regulamentar a utilização de 

telemóveis/ smartphones dos alunos, 

em contexto de aula, como suportes de 

ensino e aprendizagem. 
Proporcionar condições de ambientação 
à realização de testes em ambiente 
digital.  

Planificações disciplinares. 
 
Planos de Formação 
Interna. 
 
Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital 
da Escola. 
 
Regulamento Interno. 
 
Documento LAL, anexo ao 
Projeto Educativo. 

 Manter a população docente 
atualizada relativamente à 
produção legislativa na área 
da educação e promover 
momentos de análise da 
mesma, bem como das ações 
e mudanças que dela 
decorrem. 

 Implementar processos de formação e 
informação legislativa para os docentes, 
nas áreas legislativas associadas à 
Educação. 
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Domínio: Autonomia e Desenvolvimento Curricular 

Eixo: II.3 – Medidas de Apoio e Suporte à Aprendizagem 

Objetivos 
Estratégicos Metas Ações Indicadores 

Melhorar os 

resultados dos 

alunos, a portu-

guês e matemá-

tica, pelo apoio e 

suporte às suas 

aprendizagens, a-

través de aulas de 

apoio. 

Garantir o acesso a 
apoio de português e 
de matemática a 
todas as turmas dos 
2º e 3º ciclos. 

Incluir no horário de todas as turmas dos 2º e 3º 
ciclos, horas dedicadas ao apoio às aprendizagens 
nas disciplinas de português e de matemática. 

 
Criar horários para os apoios, que sejam 
facilitadores da assiduidade dos alunos aos 
mesmos, evitando a sua marcação em horas 
isoladas. 

Horários das turmas. 

Estabelecer me-
canismos de 
resposta indivi-
dualizada no a-
poio e suporte à 
aprendizagem. 

 Regulamentar e criar 
atividades, nos horá-
rios dos professores, 
direcionadas para o 
apoio individualizado 
a alunos com difi-
culdades de aprendi-
zagem. 

Direcionar horas de insuficiência letiva, horas de 
redução pelo artigo 79º do ECD ou ainda horas de 
tempo de estabelecimento, para o apoio 
individualizado a alunos com dificuldades de 
aprendizagem, ao abrigo do disposto na alínea m) 
do n.º 3 do artigo 82º do ECD. 

Horários dos professores. 

Criar condições que 
permitam que a 
razão do nº de alunos 
apoiados, por hora 
de crédito de apoio 
educativo, no 1º 
ciclo, seja baixo. 

Alocar um terço do crédito letivo da escola ao 
apoio educativo no 1º ciclo, sempre que o 
número de alunos a acompanhar seja superior a 
esse valor. 

Mapa de créditos. 
  
Mapa de apoios 
educativos. 

Disponibilizar currícu-
los específicos de 
oferta de outras 
aprendizagens substi-
tutivas, a alunos 
identificados pela 
EMAEI, com recurso 
ao crédito letivo ou 
às horas de 
insuficiência letiva. 

Dar a necessária resposta aos alunos que tenham 
a necessidade de introdução de outras 
aprendizagens substitutivas, determinada pela 
equipa multidisciplinar, atribuindo crédito letivo 
ou horas de insuficiência letiva, no início do ano 
letivo, a um grupo de professores (com a 
designação ACS), em função das necessidades 
previstas. Estes professores são escolhidos em 
função do seu perfil e experiência no trabalho 
com estes alunos ou ainda da insuficiência letiva 
que possam ter. 

Horários de alunos e pro-
fessores. 

Apoiar os alunos 
imigrantes no pro-
cesso de aprendi-
zagem da língua 
portuguesa. 

Disponibilizar apoios educativos individuais de 
português, a alunos oriundos do estrangeiro e 
cuja língua materna não seja o português. 

Horários dos professores. 

 

 

10.3. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação das aprendizagens, com enfoque na função de autorregulação do próprio processo 

de ensino e de aprendizagem, ganhou paulatinamente espaço e vincou uma posição de 

destaque na esfera dos domínios de intervenção, por quanto se torna imperativa a par de um 
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processo de exercício de autonomia curricular e desenvolvimento de práticas de inovação 

pedagógica.  

Pretende-se, desta forma, iniciar um processo de mudança de paradigma no contexto da 

avaliação das aprendizagens, no sentido que este se aproxime de uma visão da avaliação 

articulada, e até mesmo integrada, com os processos de ensino e de aprendizagem, cumprindo 

aquele que deve ser o principal propósito da avaliação - prestar informação regular, de 

qualidade e útil a quem aprende e a quem ensina.  

Domínio: Avaliação das Aprendizagens 

Eixo: III.1 – Autorregulação do ensino e da aprendizagem 

Objetivos 
Estratégicos Metas Ações Indicadores 

Reconcetualizar os 

conceitos de avali-

ação formativa e 

avaliação sumativa e 

a forma como cada 

um deles se coloca ao 

serviço do ensino e 

da aprendizagem. 

Atingir uma cultura de 
avaliação das aprendi-
zagens no AVEPF que 
concorra para a melhoria 
dos processos de regula-
ção do ensino e da 
aprendizagem.  

Integrar o projeto MAIA. 
  
Formação dirigida a docentes. 
  
Desenvolver uma agenda de trabalho, ao 
nível das estruturas intermédias de 
gestão, em matéria de avaliação da e para 
as aprendizagens. 

Avaliação do grau de 

eficácia da 

implementação do 

projeto MAIA. 

 

Ações de formação 
dirigidas a docentes na 
área da avaliação das 
aprendizagens. 

 Melhorar a quali-
dade da informação 
prestada aos encar-
regados de educação 
sobre a avaliação das 
aprendizagens dos 
seus educandos. 

Fazer com que cada 
educador/ professor titular 
de turma/ diretor de 
turma preste informação 
de qualidade e de natureza 
descritiva/ qualitativa aos 
encarregados de educa-
ção.  

Prestar informação regular de qualidade e 
de natureza mais descritiva/qualitativa 
aos encarregados de educação sobre a 
avaliação das aprendizagens dos seus 
educandos. 

  

Registos de informação 
aos encarregados de 
educação. 

 Valorizar a avaliação 
formativa como es-
tratégia fundamental 
de autorregulação e 
melhoria dos proces-
sos de ensino e 
aprendizagem. 

Normalizar em todos os 
níveis de educação/ ensino 
o recurso natural a 
práticas de avaliação 
pedagógica, 
eminentemente 
formativas, capazes de 
devolver aos alunos e aos 
professores, de forma 
sistemática e 
contextualizada, informa-
ções relevantes para a 
autorregulação do ensino 
e da aprendizagem. 

 Diversificar os processos de recolha de 
informação no âmbito da avaliação 
formativa. 
  
Desenvolver uma agenda de trabalho, ao 
nível das estruturas intermédias de 
gestão, em matéria de avaliação das e 
para as aprendizagens. 
  
Incluir a avaliação formativa como campo 
chave no âmbito da supervisão 
pedagógica.  

 Ordem de trabalhos das 

estruturas intermédias 

de gestão. 

 

Atas das estruturas 

intermédias de gestão. 

 

Critérios específicos, 

instrumentos de 

avaliação das disciplinas. 

 

Relatórios de supervisão 
pedagógica. 
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10.4. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E PRÁTICAS DE ENSINO 

A supervisão pedagógica associada à melhoria das práticas de ensino tem um histórico no 

AVEPF que permite, neste momento, consolidar a convicção de partida, cada vez mais 

suportada pela experiência, de que a implementação de mecanismos de supervisão 

pedagógica, associados à observação da prática letiva, é uma peça chave no desenvolvimento 

profissional docente e, em última instância, representa um contributo valiosíssimo na 

promoção de práticas pedagógicas inclusivas e inovadoras.  

Assim, e apesar do caminho já percorrido neste campo ser de manifesto e reconhecido 

sucesso, entendemos que é importante garantir o destaque da supervisão pedagógica como 

domínio de intervenção de modo a solidificar práticas que permitam melhor acompanhar e 

garantir o desiderato nos restantes domínios, em particular em matéria de autonomia e 

desenvolvimento curricular.  

Domínio: Supervisão Pedagógica  

Eixo: IV.1 - Autorregulação das práticas de ensino 

Objetivos 
Estratégicos Metas Ações Indicadores 

Promover o desen-

volvimento profissio-

nal dos docentes 

através do envolvi-

mento destes na 

reconstrução e pro-

blematização das 

suas culturas profis-

sionais. 

 

Estimular o trabalho 

cooperativo entre 

pares envolvendo os 

docentes/ equipas 

pedagógicas na 

mudança das suas 

práticas, em direção 

a uma melhoria da 

qualidade do ensino 

e da aprendizagem. 

Aumentar, ano a ano, o 

número de docentes 

envolvidos nos 

mecanismos de supervisão 

pedagógica em vigor.   

 
Criar nos horários 

docentes horas comuns 

para o desenvolvimento 

de trabalho colaborativo. 

  

Manter a modalidade de apoio em grupo, 
na educação Pré-Escolar, como 
mecanismo privilegiado da supervisão da 
prática letiva. 
  
Expandir a um maior número de docentes 
a modalidade de supervisão pedagógica 
vertical ao nível dos 1º, 2º e 3º ciclos. 
  
Expandir a um maior número de docentes 
o modelo de intervisão pedagógica ao 
nível dos 1º, 2º e 3º ciclos. 

Nº de docentes envol-

vidos nos mecanismos 

de supervisão da prática 

letiva. 

 
Impacto dos me-
canismos de supervisão 
pedagógica nas práticas 
de ensino. 

Promover a imple-
mentação de proces-
sos de formação em 
contexto de trabalho 
em paralelo e con-
vergência com a 
ampliação e aprofun-
damento de mecanis-
mos de supervisão e 
acompanhamento da 
prática letiva. 

Disponibilizar, em cada 
ano, formação interna 
dirigida a todos os 
docentes. 

Identificar necessidades específicas de 

formação nos diferentes grupos 

disciplinares/níveis de educação/ensino. 

 
Colocar em prática um plano de formação 
interno direcionado para as necessidades 
identificadas no AVEPF. 

Nº de ações de formação 

promovidas. 

 
Nº de formadores inter-

nos envolvidos. 

 
Avaliação da eficácia das 
formações. 
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10.5. CIDADANIA, SAÚDE E BEM-ESTAR 

A cidadania, saúde e bem-estar da comunidade e em particular das crianças e jovens sempre 

constituíram áreas de particular preocupação em matéria de definição de prioridades 

educativas e, por isso, em projetos educativos anteriores, assumiram-se como áreas de 

intervenção distintas. 

Seguros e convictos do cumprimento da Missão deste Projeto Educativo, pretendemos 

continuar a valorizar a formação integral de cada criança e jovem como futuros cidadãos, 

ativos e participativos, conscientes de si próprios e dos outros no mundo. 

Não podendo ficar alheios aos efeitos dos dois anos que se viveram e ainda vivem de 

pandemia, procuramos destacar, uma vez mais, a área da saúde de uma forma integrada e 

abrangente, valorizando a dimensão holística de cada um, aliada ao exercício de uma 

cidadania ativa.  

Domínio: Cidadania, Saúde e Bem-Estar 

Eixo: V.1 – Consolidação de uma política de literacia em saúde 

Objetivos 
Estratégicos Metas Ações Indicadores 

Promover atitudes e 

valores em meio 

escolar que suportem 

a adoção de 

comportamentos e 

estilos de vida, 

promotores do bem-

estar físico, mental e 

social 

Reforçar e consolidar 
relações de parceria com 
entidades de referência 
em matéria de saúde e 
bem-estar. 

Estabelecer protocolos com entidades 
locais, regionais e nacionais. 

Protocolos estabelecidos 
na área da saúde. 

 

 Diversificar as ofertas no domínio do 
Desporto Escolar. 
   
Manter a Atividade Física como domínio 
AEC para todos os anos de escolaridade 
do 1º ciclo. 

Modalidades de 

Desporto Escolar. 

 
Nº de alunos inscritos 
nas modalidades de 
Desporto Escolar e na 
AEC de Atividade Física. 

 Aumentar a oferta de 
oportunidades de 
desenvolvimento de 
competências do pessoal 
docente e não docente na 
área da educação para a 
saúde em ambiente 
escolar.  

Disponibilidade de formação na área da 
saúde em ambiente escolar dirigida a 
docentes e não docentes. 

Formações disponibi-
lizadas na área da saúde. 

 

Incluir em sede de Plano Plurianual e 
Plano Anual de Atividades, projetos de 
âmbito nacional e regional, direcionados 
para a promoção da saúde física, mental e 
social, nomeadamente, nas áreas: saúde 
mental e prevenção da violência; 
educação alimentar; atividade física; 
afetos e educação para a sexualidade. 

Projetos desenvolvidos 
em matéria de saúde e 
bem-estar e respetiva 
avaliação. 

Orientar a ação para uma 
atuação multidisciplinar, 
com foco na intervenção 
preventiva. 

Manter equipas multidisciplinares, 
reforçadas por técnicos especializados nas 
áreas da intervenção social.  

Ações de natureza 
preventiva. 
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Domínio: Cidadania, Saúde e Bem-Estar 

Eixo: V.2 – Cidadania ativa 

Objetivos 
Estratégicos Metas Ações Indicadores 

Promover a inclusão 

e o respeito pela 

diferença 

  Aumentar o número de 
atividades inscritas em 
PAA no âmbito da 
Educação para a Inclusão. 

Realizar ações que promovam a inclusão 
social de minorias. Ações inscritas em PAA. 

Fomentar a impor-
tância do volunta-
riado na construção 
de uma cidadania 
consciente e solidá-
ria 

Aumentar o número de 

atividades da iniciativa dos 

alunos no âmbito do 

voluntariado e 

solidariedade.  

 

Melhorar a efetividade da 
participação das escolas 
em campanhas locais de 
solidariedade. 

Realizar ações de voluntariado da 

iniciativa de alunos.  

 

Participar em campanhas locais de 
solidariedade de uma forma significativa. 

Ações de voluntariado 

da iniciativa dos alunos 

 

Ações de solidariedade 
em que as escolas 
participam. 

Promover hábitos de 
convivência social 
pautados por com-
portamentos ade-
quados, tolerantes e 
respeitadores do 
outro nas suas 
especificidades 

Diminuir o número de 
comportamentos suscetí-
veis de infração disciplinar. 

Promover ações de sensibilização dirigidas 

aos alunos. 

 

Monitorizar e acompanhar o 

comportamento dos alunos em ambiente 

escolar. 

 

Envolver as famílias na promoção de 
comportamentos adequados em contexto 
escolar. 

Ocorrências 

disciplinares.  

 

Ações de sensibilização 

promovidas. 

 

Reuniões com encar-
regados de educação/ 
famílias. 
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11. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICA 

 

11.1. MATRIZES CURRICULARES 

 

11.1.1 MATRIZ CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Componentes de currículo   
1º e 2º anos 3º e 4º anos 

 

  

horas por semana 
b) 

horas por semana b) 

       
  

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 (
f)

 

TI
C

 (
f)

 

7 7 

 
Matemática 7 7 

 
Estudo do Meio 3 3 

 
Educação Artística c) 

5 5 
 

Educação Física c) 

 
Apoio ao Estudo d) 

3 1 
 

Saúde (Oferta Complementar) e) 

 
Inglês 0 2 

 

     
 

TOTAL 25 25 

 

    
  

Educação Moral e Religiosa Católica (g) 1 1 

 

      a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de 

frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, a desenvolver no ensino básico, com natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural. 

b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo. 

c) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que adequado, 

privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis. 

d) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes de 

currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação. 

e) A Oferta Complementar apresenta identidade e documentos curriculares próprios. 

f) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 

g) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
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11.1.2 MATRIZ CURRICULAR DO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

a) Disciplina de frequência facultativa.         

b) Componente de apoio às aprendizagens, com 50 min dinamizados por docente da área disciplinar de matemática e ciências 

e 50 min dinamizados por docente da área disciplinar de línguas e estudos sociais. Alunos indicados pelo Conselho de Turma.  

c) Disciplina de frequência obrigatória. Garantida com recurso às horas de crédito.  

d) Disciplina atribuída a docente dos quadros, preferencialmente ao diretor de turma ou a docente do conselho de turma, 

independentemente do grupo de recrutamento.  

 

Componentes de currículo

      Áreas disciplinares/Disciplinas
min por 

discipl ina

min tota is  

por área

min por 

discipl ina

min tota is  

por área

Línguas e Estudos Sociais

Português 200 250

Inglês 150 100

História e Geografia de Portugal 100 150

Cidadania e Desenvolvimento d) 50 50

Matemática e Ciências

Matemática 200 250

Ciências Naturais 150 100

Educação Artística e Tecnológica

Educação Visual 100 100

Educação Tecnológica 100 50

Educação Musical 100 100

TIC 50 50

Educação Física 150 150 150 150 300

EMRC a) 50 50 50 50 100

TOTAL 2800

Oferta Complementar - Projeto de Ciências c) 100

Oferta Complementar - Património Artístico e Cultural c) 100

Apoio ao estudo b) 200

1550 1550

31 31

300 650

5º Ano 6º Ano
TOTAL DE 

CICLO

500 550 1050

350 350 700

1400 1400

50 0

100 100

Total semanal
6000

N.º de aulas semanais

0 50

350
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11.1.3 MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

a) Disciplina de organização semestral.     

b) Disciplina lecionada em par pedagógico por docentes da área de ciências físico-naturais.  

c) Disciplina semestral, lecionada pelos docentes de inglês (OFOEI) e de português (OFOEP) da turma, preferencialmente.. 

   

d) Disciplina semestral, lecionada pelos docentes de história (+ História) e de matemática (+ Matemática) da turma.   

e) Disciplina atribuída a docente dos quadros, preferencialmente ao diretor de turma ou a docente do conselho de turma, 

independentemente do grupo de recrutamento.   

Componentes de currículo                                                                             

 Áreas disciplinares/Disciplinas
min. por 

discipl ina

Tota is  por 

área

min. por 

discipl ina

Tota is  por 

área

min. por 

discipl ina

Tota is  por 

área

Português 200 200 200 200 200 200 600

Línguas Estrangeiras

Inglês 150 150 150

Francês 100 100 100

Ciências Sociais e Humanas

História 100 100 100

Geografia 100 100 100

Cidadania e Desenvolvimento e) 50 50 50

Matemática 200 200 200 200 200 200 600

Ciências Físico-Naturais

Ciências Naturais 100 150 150

Físico-Química 150 150 150

Educação Artística e Tecnológica

Educação Visual 100 100 100

Educação Tecnológica a) 100 50 50

TIC (a) 100 50 50

Educação Física 150 150 150 150 150 150 450

EMRC f) 50 50 50 50 50 50 150

Projeto de Ciências (Oferta Complementar) b) 50 50

Oficina de Oralidade e Escrita de Português (Oferta Complementar) c) 50

Oficina de Oralidade e Escrita de Inglês (Oferta Complementar) c) 50

Projeto + História (Oferta Complementar) d) 50

Projeto + Mat(Oferta Complementar) d) 50

1600 1600 1600

32 32 32

150

Total semanal

N.º de aulas semanais

250

200

50

300

250

7º Ano

250

250

50

150

4800

TOTAL DE 

CICLO

750

750

850

500

9º ano

250

250

300

150

8º Ano

250
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f) Disciplina de frequência facultativa.     

11.2. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios gerais de avaliação constituem referenciais comuns do Agrupamento, sendo 

operacionalizados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, e pelo conselho de turma, nos 

2º e 3º ciclos.  

A avaliação dos conhecimentos, competências, capacidades e atitudes desenvolvidas pelos 

alunos, individualmente ou em grupo, obriga ao recurso a uma pluralidade de procedimentos, 

técnicas e instrumentos, diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, 

aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e 

especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. 

 

Nota: critérios gerais de avaliação a entrar em vigor no ano letivo 2022/ 2023. 

 

11.3. CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS E TURMAS 

 

11.3.1. CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS - PRÉ-ESCOLAR 

a) Considerar, sempre que possível, a homogeneidade relativa às idades das crianças; 

b) Dar prioridade à manutenção dos grupos do ano anterior, salvo situações devidamente 

fundamentadas;  

c) Ter em consideração o equilíbrio entre o número de meninos e meninas;  

d) Ter em consideração recomendações emitidas pela equipa multidisciplinar de apoio à 

educação inclusiva, bem como pelos serviços de psicologia e orientação, sempre que 

Critérios Gerais de Avaliação 

 Indicadores de 
desempenho 

Descritores de Desempenho Ponderação 

D
o

m
ín

io
 d

as
 

ap
re

n
d

iz
ag

e
n

s 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 
e 

ca
p

ac
id

ad
es

 Concretização do 

trabalho que mobi-

liza conhecimentos 

da disciplina e 

qualidade da parti-

cipação. 

Adquire um conjunto de aprendizagens disciplinares essenciais, definidas 

por anos de escolaridade, tendo em vista as aprendizagens a atingir no final 

de cada ano/ciclo com referência às Aprendizagens Essenciais e ao Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Pesquisa, seleciona e organiza informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável. 

70% 

D
o

m
ín

io
 

C
o

m
p

o
rt

am
en

ta
l 

A
ti

tu
d

es
 e

 
co

m
p

o
rt

am
en

to
s 

Responsabilidade 
Colaboração 
Organização 
Saber estar/ relaci-
onamento 

Revela responsabilidade. 

30% 
Coopera com os outros em tarefas e projetos comuns. 

Organiza o trabalho da aula/ casa. 

Manifesta um comportamento adequado ao espaço da sala de aula e/ou 
outros. 

Total 100% 
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se justifique.  

 

11.3.2. CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS - 1º CICLO 

a) Sempre que possível, dar continuidade às turmas do ano anterior;  

b) Sempre que possível, formar turmas constituídas por apenas um ano de escolaridade;  

c) Um aluno retido nos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade pode integrar a turma a que 

pertencia por decisão do Diretor, sob proposta do professor titular de turma, ouvido o 

conselho de docentes; 

d) Caso não se verifiquem as condições do ponto anterior o aluno é integrado numa 

turma constituída pelo ano de escolaridade em que se encontra;  

e) Na constituição de turmas do 1º ano deve ser ouvido o parecer das educadoras que 

acompanharam o grupo;  

f) Na constituição de turmas do 1º ano, e para o caso dos alunos oriundos de 

estabelecimentos não pertencentes ao Agrupamento, não sendo possível manter o 

grupo de origem na sua totalidade, dever-se-á formar pequenos grupos de 

continuidade;  

g) Ter-se em consideração recomendações emitidas pela equipa multidisciplinar de apoio 

à educação inclusiva, bem como pelos serviços de psicologia e orientação, sempre que 

se justifique.  

 

11.3.3. CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS - 2º E 3º CICLOS 

a) Procurar manter, na formação de turmas do 5º ano, as turmas provenientes do 1º 

ciclo;  

b) Considerar as referências pedagógicas oriundas do professor do 1º ciclo (5º ano), ou 

indicações do diretor de turma/conselho de turma (6º ano); 

c) Distribuição dos alunos com Necessidades Específicas pelas diversas turmas, 

acompanhada, sempre que possível, dos seguintes documentos:  

a. Parecer dos serviços de Psicologia e Orientação;  

b. Parecer da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.  

d) Distribuição equitativa dos alunos retidos, considerando as indicações do diretor de 

turma e conselho de turma anteriores;  

e) Consideração dos níveis etários na constituição de turmas;  

f) Consideração de um número equilibrado entre alunos e alunas;  



 
43 

g) Distribuição das transferências, após o processo de constituição, conforme a 

disponibilidade no momento da inclusão. 

12. DOCUMENTOS OPERACIONALIZADORES  

O Projeto Educativo, sendo considerado o documento que consagra a orientação educativa do 

Agrupamento, através do qual se explicita a missão, o diagnóstico e planeamento estratégico, 

a visão e a ação estratégica para um horizonte temporal de três anos, não se esgota em si 

mesmo. Em conjunto com o Orçamento, o Regulamento Interno, o Plano Anual e Plurianual de 

Atividades compõe o sistema articulado e coeso que sustenta o exercício de autonomia do 

Agrupamento.  

Por outro lado, expande-se e concretiza-se em outros documentos da maior relevância em 

termos de definição e concretização de estratégias de organização escolar, pedagógica e 

curricular, nomeadamente através das opções validadas anualmente em sede de Conselho 

Pedagógico, no Documento de Lançamento do Ano Letivo e nas opções curriculares e 

pedagógicas que se estendem e particularizam nos Projetos Curriculares de Turma/Grupo. 
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13. AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO  

O sucesso da execução do Projeto Educativo apresentado para o próximo triénio depende 

fortemente da forma como os diferentes agentes educativos se apropriam do conjunto de 

intenções nele plasmadas e da forma como as concretizam na sua ação individual e coletiva.  

Esse nível de comprometimento será tanto mais forte quando maior tiver sido o nível de 

participação na definição das opções tomadas e a identificação de cada um com a cultura 

AVEPF, pelo que estamos convictos de uma forte mobilização em torno da execução deste 

Projeto Educativo. 

Por aplicação do disposto na alínea c) do art.13º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, cabe ao Conselho Geral fazer o 

acompanhamento e avaliação do Projeto Educativo. Não obstante, a equipa de autoavaliação 

será responsável pela recolha e organização da informação que entender relevante e que lhe 

for solicitada em matéria de avaliação da execução do Projeto Educativo, submetendo essa 

informação, na forma de relatório, à apreciação do Conselho Geral.  
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14. DIVULGAÇÃO 

A apresentação do Projeto Educativo ao Conselho Geral para aprovação e posterior divulgação 

deverá ser precedida de um período de consulta pública à comunidade educativa. 

Posteriormente o Projeto Educativo deverá ser divulgado na página do Agrupamento e 

disponibilizado para consulta. Deverá igualmente ser criado espaço na agenda das estruturas 

intermédias, nomeadamente no início de cada ano letivo, para uma abordagem sobre a 

política educativa do AVEPF, vigente neste Projeto Educativo, junto daqueles que integram a 

comunidade pela primeira vez.  
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