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“Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive”
Ricardo Reis
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INTRODUÇÃO
De acordo com o definido no Decreto Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo
Decreto Lei 137/2012, de 2 de Julho, o Projeto Educativo (PE) é “…o documento que consagra a
orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e
aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual
se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o Agrupamento
se propõe cumprir a sua função educativa.”. Neste sentido, o projeto “Percursos com futuro”
vem dar continuidade à consolidação da identidade do Agrupamento de Escolas Carlos
Amarante junto da comunidade educativa que serve, sustentando-se sobretudo numa ação
concertada e orientada para integração das mudanças educativas e para as necessidades de uma
sociedade global e em constante mudança, focalizando-se no rigor e na excelência.
A designação de “Percursos com futuro” visa ter presente no contexto educativo a
valorização do percurso escolar, a diversidade de opções, a verticalidade formativa, a
individualidade do itinerário e do projeto de vida de cada criança, jovem ou adulto, tendo por
base os princípios orientadores da educação inclusiva: educabilidade universal, equidade,
participação, personalização, flexibilidade e gestão flexível do currículo, a autodeterminação e o
envolvimento parental . A construção de caminhos orientados para o futuro, com relevância na
formação do indivíduo socialmente comprometido, começa nas opções assumidas no presente:
percursos inclusivos e diversificados e orientados para a valorização de uma cultura do
conhecimento (saber), da formação integral (ser) e de uma cidadania ativa (estar). Nesta lógica,
o PE agrega as dinâmicas das unidades do anterior agrupamento de Gualtar e, em contíguo, da
Escola Secundária Carlos Amarante que, em conjunto, incorporam culturas escolares inclusivas
e práticas de sucesso reconhecidas na comunidade local com as quais se projeta, enquanto
agrupamento de referência, no panorama educativo nacional, pelo serviço público que presta,
pelos resultados escolares alcançados e pelo trabalho colegial que desenvolve.
O projeto que se apresenta redunda de um trabalho plural e sintetiza as principais áreas
de consenso e as motivações da comunidade educativa. Reúne, portanto, as condições
indispensáveis para o cumprimento dos compromissos coletivos e para a consolidação de um
projeto comum.
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II. AECA: UM AGRUPAMENTO COM IDENTIDADE
6. O patrono: Carlos Amarante
Carlos Luís Ferreira da Cruz Amarante (30.10.1748 – 22.01.1815), engenheiro militar e
arquiteto português, era filho de Manuel Ferreira da Cruz Amarante (músico da Arquidiocese de
Braga) e de Maria Josefa Rosa de Almeida. Começou por seguir a carreira eclesiástica a qual
interrompeu para contrair matrimónio, aos vinte e três anos, com Luísa Clara Xavier.
Formou-se em Engenharia e Arquitetura, formação que lhe possibilitou a concretização de
algumas obras notáveis até à sua morte, entre elas, o Bom Jesus (Braga), a Igreja do Pópulo
(Braga), a Igreja do Hospital (Braga), a Ponte de São Gonçalo sobre o rio Tâmega (Amarante), a
Ponte das Barcas (Porto), a Reitoria da Universidade do Porto, a Igreja da Trindade (Porto), a
reconstrução das muralhas de Valença e o Palácio da Brejoeira (Monção).
Pelo legado arquitetónico e artístico deixado, pela polivalência de competências que
desenvolveu ao longo da sua vida e pela excelência e rigor da sua obra, Carlos Amarante afirmase como figura incontornável da história de Braga e justifica o reconhecimento que o
agrupamento lhe presta ao designá-lo como seu patrono e ao definir o dia 22 de janeiro (dia do
seu falecimento) como Dia do Agrupamento.
7. AE Carlos Amarante: enquadramento histórico
A 1 de abril de 2013 é constituído o Agrupamento de Escolas Carlos Amarante que resulta
da agregação do Agrupamento de Escolas de Gualtar com a Escola Secundária Carlos Amarante,
levada a cabo no âmbito do processo de reorganização da rede escolar pública do Ministério da
Educação e Ciência.
Com sede na Escola Secundária Carlos Amarante, o Agrupamento herda da comunidade
envolvente uma imagem de excelência e passa a ser um dos maiores agrupamentos de escolas
do país, com uma vasta diversidade de oferta formativa. Integra todos os níveis de ensino - da
educação pré-escolar ao ensino secundário (regular e profissional) e modalidades de educação
de adultos, nomeadamente o ensino recorrente.
Disperso por uma área geográfica localizada entre o centro urbano (São Vítor) e o limite a
Este (Pedralva) do concelho de Braga, assume, no presente projeto educativo, uma identidade
que o distingue, em particular, pela diversidade de modalidades de educação e formação que
oferece por pretender atender às necessidades da comunidade educativa que o envolve.
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3. A comunidade educativa
O agrupamento está localizado no concelho de Braga e compreende três zonas contíguas,
mas diferenciadas nas suas características. Uma mais próxima do núcleo central da cidade, e com
elevada densidade populacional, constituída pela freguesia de S. Victor; outra, a zona da
nascente do rio Este, com uma configuração predominantemente urbana, que compreende as
freguesias de Gualtar e a União das Freguesias de Este (S. Pedro e S. Mamede); e outra, mais
rural, situada no planalto do Monte de Espinho, com as freguesias de Espinho, Sobreposta e
Pedralva. Em termos de dimensão demográfica, e considerando a totalidade do território
educativo, o AECA está implementado numa área ocupada por mais de 23% da população
residente do concelho de Braga e congrega os seguintes estabelecimentos: Escola Secundária
Carlos Amarante, Escola Básica de Gualtar, JI de Gualtar, EB1 de Gualtar, JI de Este S.Pedro, EB1
de Este S. Pedro, EB1/J de Este S. Mamede, EB1/JI de Espinho, EB1/JI de Pedralva, EB1/JI de Sobreposta.
O território educativo do agrupamento possui um património arquitetónico, histórico e
social ímpar e privilegiado no contexto do concelho
de Braga. Porque promove um projeto orientado
para a comunidade local e para a relevância social
da ação educativa, assume, com particular
atenção, um compromisso no trabalho aberto e
colaborativo com as diversas instituições que dão
vida às comunidades nas mais diversas áreas de
interesse, sobretudo na saúde, cultura, cidadania,
emprego e desporto.
O Agrupamento, a nível socioeconómico, no ensino básico e no ensino secundário,
encontra-se categorizado pelo Ministério da Educação no contexto mais favorecido (3)1.
Para o desenvolvimento do seu PE, o Agrupamento articula com parcerias estratégicas inúmeras instituições sociais (governamentais e não governamentais); instituições do ensino
superior; empresas; comércio local; e associações culturais e recreativas - que contribuem
diretamente para a qualidade e excelência educativa dos percursos formativos que desenvolve.
Através delas é garantida a ligação do Agrupamento à comunidade e, sobretudo, ao mundo do
trabalho, com contactos formais e experiências de estágio fundamentais para o sucesso da

1

A construção deste indicador tem por base a taxa de alunos no escalão A da Ação Social Escolar e a média de anos de
escolaridade dos pais.
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formação profissional de nível secundário, conforme ao celebrado no ponto 1, art. 1º, doDL Nº
54/2018, 6 de julho.

4. Serviços e garantias de qualidade
A oferta formativa do agrupamento tem vindo a ser frequentada por mais de 3000
crianças e alunos, o que faz deste um dos maiores agrupamentos do país e um dos que
disponibiliza uma oferta formativa mais plural e diversa, desde a educação pré-escolar às várias
modalidades do ensino secundário.
Em todos os estabelecimentos de educação e ensino está enraizada uma cultural e
identidade próprias que, no seu conjunto, dão corpo e visibilidade ao histórico de sucesso
reconhecido e associado ao Agrupamento de Escolas Carlos Amarante.
O quotidiano das escolas assenta no garante de aprendizagens de qualidade para todos e
de cada um dos alunos, tendo em vista a implementação de uma educação e ensino inclusivos,
garantindo, em termos humanos e materiais, a igualdade no acesso e no sucesso educativo dos
alunos com necessidades educativas especiais que representam uma parcela superior a 4% da
população escolar (alunos que anualmente usufruem de formação e apoio especializado em
salas de apoio à aprendizagem, alunos com défice auditivo, de visão e com multideficiência).
Garantindo um ensino para todos em condições de igualdade, mais de 20% dos nossos
alunos são apoiados pelo serviço de ação social escolar.
As funções docentes encontram-se asseguradas por um quadro estável e experiente
constituído por mais de 300 profissionais ao serviço em todos os níveis de educação e ensino o
que constitui uma mais-valia do agrupamento. Potencia uma ação educativa contínua, integrada
e articulada (com resultados evidentes no sucesso escolar) e permite que, na distribuição anual
do serviço, possa ser privilegiada a continuidade pedagógica. A qualidade dos serviços
educativos do agrupamento reflete-se nas dinâmicas de construção de conhecimento, de
(auto)reflexão sobre as práticas pedagógicas, com vista a maximizar o potencial de todos os
intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem.
O pessoal não docente, constituído por cerca de 100 profissionais (Assistentes Técnicos e
Assistentes Operacionais), está enquadrado em modalidades de emprego estável, quer pelo
vínculo ao Ministério da Educação quer pela ligação à Câmara Municipal de Braga.
As garantias de qualidade envolvem um ambiente de participação, atendendo a um contexto
plural e transformador, ancoradas em dinâmicas de trabalho que visam a formação dos alunos e o
desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.
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4. Organização e funcionamento
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II. MODELO EDUCATIVO
1. Missão
O Agrupamento de Escolas Carlos Amarante propõe-se desenvolver percursos formativos
e educativos que assegurem a cada aluno os conhecimentos, as capacidades e as atitudes
facilitadores de um projeto de vida individual e socialmente significativo.
No exercício da sua missão, o AE Carlos Amarante, na defesa do serviço público de
educação, integrado no Projeto Educativo Local, compromete-se a construir:

a. Mais Escola: respondendo às necessidades de todos os alunos, promovendo a
igualdade, a inclusão e a participação.

b. Melhor Escola: assumindo uma cultura de excelência e exigência, de rigor e superação.
2. Princípios e valores
No âmbito da sua autonomia, o agrupamento desenvolve uma educação de qualidade
assegurando as condições para o desenvolvimento pessoal e profissional, no sentido de
promover o sucesso e a equidade social e prevenir o abandono escolar.
Como unidade organizacional, responsabiliza-se pelo cumprimento dos direitos e deveres da
comunidade educativa numa lógica de transparência, proporcionando condições para a
participação de todos.2 Os órgãos do agrupamento promovem uma cultura de participação de
todos os seus atores: pais e encarregados de educação, alunos, docentes, assistentes
operacionais e representantes da comunidade educativa.
No processo de desenvolvimento de uma “melhor escola”, o agrupamento tem vindo a
valorizar não apenas o currículo formal, como o currículo trabalhado em contexto da escola.
Assim, no que respeita à valorização dos saberes, complementa conhecimentos disciplinares
com a dinamização de atividades e projetos que concorrem para a construção do currículo. Como
exemplo, evidencia-se a implementação de atividades artísticas, das ciências naturais e
tecnologias, do desporto e das humanidades e da educação para a cidadania.
Em termos metodológicos, as práticas pedagógicas orientam-se no sentido de privilegiar
a pesquisa e a reflexão, a comunicação e o trabalho de projeto.
As Bibliotecas Escolares do AE Carlos Amarante têm como objetivo facultar a toda a
comunidade educativa o acesso à informação, ao conhecimento, à cultura e ao lazer fornecendo,
para tal, documentos diversificados, equipamentos, serviços e atividades adequadas às
2

Decreto-Lei 137 / 2012 – Republicação do Decreto-Lei nº 75/ 2008, de 22 de abril).
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necessidades de cada ciclo e nível de ensino. Assumem-se como espaços pedagógicos de
promoção da leitura, da formação nas diferentes literacias e como locais de desenvolvimento
cultural e social, potenciadoras do entrecruzamento de saberes de diferentes áreas de
conhecimento, contribuindo, desta forma, para operacionalizar e promover a flexibilidade
curricular e para induzir mudanças qualitativas nos resultados dos alunos.
A definição da estratégia de educação para a cidadania do agrupamento tem como
preocupação central consciencializar os alunos para o exercício da cidadania ativa.
Assim, o agrupamento, centralizando a sua atenção na concretização do currículo,
compromete-se a atender à diversidade dos seus alunos e a orientar as suas práticas adaptandoas às suas características individuais.3
No sentido de promover o sucesso e prevenir o abandono escolar, a sua ação pedagógica
rege-se segundo um conjunto princípios de base humanista, centrados na pessoa e na dignidade
humanas e na relação desta com a sociedade e o mundo que habita, contemplando a dimensão
académica e a dimensão para a cidadania.4
No processo de desenvolvimento de uma “mais escola”, o agrupamento carateriza-se pela
continuidade de práticas inclusivas, que tem desenvolvido ao longo do tempo. Entende-se que
a educação é de acesso universal e inclusiva. Por isso, é desígnio do agrupamento ter em conta
os diferentes pontos de partida dos alunos provenientes de diferentes contextos sociais,
culturais e económicos. As dinâmicas escolares são centradas no aluno e adaptadas à sua
individualidade numa lógica de gestão flexível do currículo a qual envolve, neste processo, os
pais e encarregados de educação.
As prioridades educativas do agrupamento articulam as duas dimensões “melhor escola”
e “mais escola”, concretizando uma miríade de iniciativas que vai da promoção de boas práticas
de ensino e avaliação, com recurso a tutorias, codocência, desdobramento das aulas,
coadjuvação, entre outras, ao apelo à participação dos alunos, dos docentes e dos pais e
encarregados de educação, na construção do currículo através da definição e envolvimento em
projetos de cidadania e desenvolvimento, projetos dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC),
visitas de estudo, projetos das bibliotecas escolares, projetos de âmbito local, nacional e
internacional.
O trabalho de planificação de atividades letivas e não letivas assenta nos seguintes
princípios: 5

3

Dec. Lei 55/2018, 6 de julho
Dec. Lei 54/2018, 6 de julho
5
Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória
4
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Base Humanista – o AE centraliza toda a sua ação
educativa na pessoa e dignidade humanas e na relação
desta com a sociedade e o mundo que habita.
Saber – priorização do saber desenvolvendo nos
alunos um espírito crítico de modo a que intervenham
responsavelmente na sociedade.

Domínios de articulação e
flexibilidade curricular
Cidadania e participação
democrática
Leitura e literacias

Aprendizagem – capacitação dos nossos alunos
para a necessidade e premência de aprender ao longo da
vida, valorizando a aprendizagem como processo e não

Educação para os direitos humanos
Voluntariado e solidariedade
Educação para a saúde

como fim em si mesmo.
Inclusão – igualdade e equidade no acesso e no
sucesso, tendo em conta os diferentes percursos dos
jovens, ao longo da escolaridade obrigatória, e a
continuidade e desenvolvendo das práticas no âmbito da
inclusão.
Coerência e Flexibilidade – incentivo a uma gestão

Inovação e tecnologia
Empreendedorismo
Literacia financeira
Educação para o consumo
Educação ambiental

flexível do currículo, do trabalho colaborativo dos alunos,

Educação para a sustentabilidade

professores e educadores.

Educação estética (artes)

Adaptabilidade e Ousadia – consciência da
mutabilidade social e tecnológica - o agrupamento
mobiliza o seu conhecimento ao enfrentar desafios

Cultura e conhecimento
Educação para a inclusão
Cidadania e cultura local

locais, nacionais e internacionais.
Sustentabilidade – atenção e alerta para a

Cidadania europeia

problemática da sustentabilidade social e ambiental, daí

Interculturalidade

a instigação à participação democrática e valorização de

Segurança rodoviária

ações de defesa do planeta.

Igualdade de género

Estabilidade – recurso as práticas pedagógicas que

Segurança na internet

contemplam o ritmo de aprendizagem de cada aluno.
Alicerçado nestes princípios, o agrupamento propõe-se valorizar as diferentes áreas do
saber implementando metodologias de trabalho de projeto, uma cultura de reflexão e pesquisa
de modo a incutir um espírito de aprendizagem ao longo da vida, o diálogo entre a comunidade
educativa, proporcionando canais e formas de comunicação e práticas de participação não
apenas na escola, mas também na sociedade civil.
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3. Visão
Consciente do impacto da sua ação no projeto de vida dos seus alunos, o agrupamento
pretende continuar a ser reconhecido não apenas pela qualidade da formação de crianças e
jovens a nível científico, cultural, social, ambiental e humanista, através de diferentes ofertas
formativas, como ambiciona igualmente manter-se e reforçar-se como uma referência nacional
e local no desenvolvimento de práticas de educação inclusiva.
4. Estratégia e metas educativas
No contexto local e nacional, o agrupamento pretende ser reconhecido pelas suas
dinâmicas internas sustentadas as quais promovem uma organização e gestão eficazes e
asseguram à comunidade um serviço educativo de qualidade, orientado para o sucesso de
todos os alunos.
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I.

Sucesso educativo
Dimensões
1. Sucesso académico

Estratégia

Metas educativas (Em 2022...)6

• Valorizar publicamente o sucesso
dos alunos;

• Anualmente aumenta a percentagem de alunos que recebem os prémios
de excelência académica;

• Garantir apoios diversificados a
todos os alunos;

• Os alunos com relatório técnico-pedagógico, programa educativo
individual e/ou plano individual de transição registam uma excelente
taxa de sucesso;

• Incorporar de forma sistemática
informação sobre os resultados
académicos de todas as
modalidades de formação;

• As taxas de transição/conclusão situam-se acima do referente definido
para 2018/19;
• Os referentes do sucesso pleno evoluem de forma positiva anualmente
e em todos os ciclos;

Fontes de verificação
Relatório Anual da
Equipa de Avaliação
Interna
Relatório final de
execução do PAA
MISI

• No 2º e 3º ciclo nenhuma turma tem resultados inferiores a 0,3 da média
assumida no referente;
• No ensino secundário CCH nenhuma turma tem resultados inferiores a 1
valor da média assumida no referente;
• Os indicadores dos percursos diretos de sucesso, em todos os níveis de
ensino, evidenciam um diferencial positivo (nos percursos diretos e no
sucesso);
• O desempenho nas provas de avaliação externa (provas finais, provas de
aferição, exames nacionais) é igual ou superior à média nacional em
todas as escolas e em todas as disciplinas;
• O referente sobre a taxa de alunos que solicitam transferência de escola
no ensino secundário continua a descer;
• As taxas de conclusão plena dos cursos profissionais e educação de

adultos superam as estatísticas nacionais.
6

Para efeitos quantitativos consideram-se os seguintes intervalos, garantido como condição quê os valores finais não são inferiores aos valores verificados no início de 2019/20: Satisfaz, satisfatório,
suficiente… (superior a 60%); Bastante satisfatório, considerável, significativo… (superior a 70%); Muito bom, positivo, considerável, significativo… (superiora 80%);Excelente (superior a 90%).
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I. Sucesso educativo (continuação)
Dimensões
2. Relevância social;
3. Impacto na
comunidade.

Estratégia

Metas educativas (Em 2022...)

Fontes de verificação

• Reforçar a formação humana nos
processos de avaliação;

• Anualmente aumenta a percentagem de alunos abrangidos pelos

• Consolidar um mecanismo de
monitorização do percurso
académico / profissional dos
alunos após conclusão da
formação;

• Mais de metade dos alunos participam em projetos e iniciativas de Relatórios dos PT/PCT

• Valorizar as iniciativas locais
inseridas no projeto educativo
local;

• Um número bastante satisfatório de alunos, encarregados de educação,

• Integrar projetos locais e nacionais
nas dinâmicas de educação para a
cidadania;
• Reforçar a comunicação com a
comunidade.

prémios de mérito humano, social, desportivo, cultural e artístico;
cidadania e solidariedade, não obrigatórias, promovidos pelos
departamentos curriculares, bibliotecas escolares, gabinete de apoio
aos alunos, Desporto Escolar ou outros projetos do AECA;
docentes e não docentes manifestam-se satisfeitos coma disciplina
interna da escola do seu educando;

Relatório final de
execução do PAA

Relatório da Equipa de
avaliação Interna
Relatório Clima de Escola
– AVES
Relatório da Equipa de
Avaliação Interna

• O agrupamento evidencia uma taxa satisfatória de alunos que Relatório da avaliação
prossegue estudos no ensino superior e ingressam na primeira
prioridade do curso a que se candidatam;
• O AECA estabelece parcerias de desenvolvimento (dinâmicas de
trabalho colaborativo) com mais de 30 instituições da comunidade local;

externa das escolas (IGE)
Relatório de execução do
PAA

• O AECA envolve-se, anualmente, em mais de 20 iniciativas da
comunidade local;
• As ofertas de educação e formação de adultos registam taxas de
participação em linha ou superiores às definidas na rede concelhia;
• Todos os estabelecimentos de educação e ensino promovem atividades
abertas à participação da comunidade educativa;
• O AECA interage com a comunidade através da sua página web (que
reflete, com atualidade, o trabalho desenvolvido em todo o
agrupamento) e de uma publicação periódica.

Projeto Educativo 2019-2022: Percursos

com Futuro

Página 13 de 19

PROJETO EDUCATIVO 2019|2022

Percursos com Futuro
II. Serviço educativo
Estratégia

Metas educativas (Em 2022...)7

• Consolidar uma coordenação
vertical para a implementação
vertical e transversal referenciais
nacionais de educação para a
cidadania, educação ambiental,
educação para a saúde, educação
financeira, etc;

● O agrupamento implementa com muito sucesso um projeto de educação
para a cidadania e de flexibilidade curricular.

Relatório anual das
coordenações

● No fim da escolaridade obrigatória, mais de metade dos alunos incluem
no seu certificado de estudos ações integradas na educação para a
cidadania;

Relatórios dos diretores
de turma

Dimensões
1. Articulação e
flexibilidade curricular
2. Oferta educativa

• Cumprir uma oferta educativa
alargada e diversificada;
3. Cidadania e bem-estar
4. Opções curriculares
estruturantes

• Implementar a disciplina de
Educação para a cidadania em
todos anos do ensino básico;
• Implementar projetos transversais
de educação para a cidadania em
todas as turmas do ensino
secundário;

● A taxa de alunos que se envolve em projetos/atividades de
enriquecimento e complemento curricular é bastante satisfatória;
● A perceção dos alunos sobre a forma como os temas transversais do seu
currículo são abordados é satisfatória;
• A comunidade educativa (encarregados de educação, docentes, não
docente e alunos) revela-se muito satisfeita com a qualidade e
diversidade da oferta educativa do agrupamento;
• Todos os departamentos implementam e superam o regulamento
interno no previsto sobre a articulação curricular vertical (artº 11º, anexo
III);

• Promover trabalho colaborativo
em regime de coadjuvação,
sempre que possível;

• O relatório do PAA reflete um nível superior a 4,5 na consecução dos
objetivos, da satisfação dos proponentes e de contributo para o sucesso
educativos dos alunos;

• Promover a semestralidade das
disciplinas em áreas disciplinares
afins;

• Todos os projetos e clubes do agrupamento articulam curricularmente
com atividades de educação para a cidadania das turmas;

• Implementar
Domínios
Articulação Curricular

de

Fontes de verificação

Plataforma INOVAR
Alunos
Relatório da equipa de
avaliação interna
Relatório “Clima de
Escola” AVES “
Relatório final de
execução do PAA

• Uma taxa muito significativa de projetos das turmas articula com
iniciativas locais e nacionais.

7

Para efeitos quantitativos consideram-se os seguintes intervalos, garantido como condição que os valores finais não são inferiores aos valores verificados no início de 2019/20: Satisfaz, satisfatório,
suficiente… (superior a 60%); Bastante satisfatório, considerável, significativo… (superior a 70%); Muito bom, positivo, considerável, significativo… (superiora 80%);Excelente (superior a 90%).
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II. Serviço educativo(continuação)
Dimensões
5. Inovação curricular
6. Acompanhamento da
ação educativa

Estratégia

Metas educativas (Em 2022...)

Fontes de verificação

• Explicitar todos os anos no plano
de formação ações orientadas para
a inovação e melhorias das
práticas de ensino e aprendizagem
disciplinares, educação inclusiva e
educação para a saúde;

• No ensino secundário, a satisfação pessoal com as classificações e a
perceção de justiça na avaliação melhora em relação às escolas do
mesmo contexto;

Equipa de avaliação interna

• A taxa de comparência dos pais/encarregados de educação, quando
solicitada ou por sua iniciativa, na escola, é excelente;

• Integrar o referencial “aprender
com a biblioteca” no
desenvolvimento do currículo;

• Um número excelente de pais/encarregados de educação dos alunos
com medidas educativas seletivas ou adicionais de suporte à
aprendizagem está satisfeito com o funcionamento da escola do seu
educando.

• Envolver os pais/encarregados de
educação na ação educativa;

• As Bibliotecas escolares evidenciam desempenhos superiores a 2,5 em
todos os domínios de avaliação da RBE;

• Assegurar uma distribuição de
serviço docente com base na
auscultação dos grupos
disciplinares;

• Um número muito significativo de docentes e não docentes considera
que a direção tem em conta as suas pretensões na distribuição de
serviço e horário de trabalho;

• Garantir que todos os
departamentos explicitam e
implementam práticas de
acompanhamento e supervisão
pedagógica;
• Assegurar dinâmicas de supervisão
pedagógica.

Relatórios dos
coordenadores de
departamento
Relatório final de execução
do PAA
Plano de Formação
Planos Curriculares de
Turma
Relatórios AVES “Clima de
escola” e “Valores e
atitudes”
Relatório Diretores de
Turma
Análise documental

• Mais de metade da componente não letiva de estabelecimento dos
docentes privilegia práticas de trabalho colaborativo;
• Todos os departamentos adotam práticas de acompanhamento e
supervisão colaborativas explicitadas nos regimentos específicos, atas
das reuniões e relatórios de trabalhos;
• O respetivo coordenador de departamento e de grupo disciplinar são
considerados sempre que se registam ocorrências escritas sobre
práticas pedagógicas de um docente;
• As propostas de formação apresentadas pelas várias estruturas do
agrupamento são executadas de forma muito satisfatória;

Projeto Educativo 2019-2022: Percursos

com Futuro

Página 15 de 19

PROJETO EDUCATIVO 2019|2022

Percursos com Futuro
III. Organização e gestão eficazes
Estratégia

Metas educativas (Em 2022...)8

• Divulgar o projeto educativo junto
de toda a comunidade;

● Os profissionais do agrupamento consideram muito bom o
conhecimento que a comunidade educativa tem do Projeto Educativo;

Relatório da equipa de
avaliação interna;

• Assegurar uma efetiva articulação
dos documentos de trabalho do
agrupamento com o PE;

● Os documentos do Plano Anual e Plurianual de Atividades estão
articulados com os domínios de ação e as metas definidas no projeto
Educativo;

Relatório final de execução
do Plano Anual de
Atividades;

● Os documentos do PAA apresentam, anualmente, ações para todos os
domínios de ação do PE;

Análise documental.

Dimensões
1. Projeto Educativo

Fontes de verificação

● Os objetivos estabelecidos no PE são cumpridos por um grupo bastante
satisfatório de profissionais do agrupamento.
2. Liderança
3. Ambiente escolar

• Reforçar os mecanismos de
comunicação interna;

• Uma percentagem muito significativa de trabalhadores do agrupamento
sente-se satisfeita com o clima de trabalho na escola onde trabalham;

• Construir indicadores de satisfação • Um número bastante satisfatório de profissionais do AE reconhece que o
estabelecimento de educação e ensino onde trabalha potencia os
em todos os estabelecimentos de
recursos favoráveis ao sucesso;
educação e ensino do agrupamento;
• A satisfação com os resultados do seu trabalho é reconhecida por um
• Valorizar o cumprimento do
número bastante significativo de profissionais do AE;
estatuto do aluno e ética escolar.
• Uma parte bastante significativa dos alunos, no final de ciclo, está
satisfeita com a escola que frequentam (só considerado o 2º ciclo, 3º ciclo
e secundário);

Relatório “Clima de escola”
AVES
Relatório da equipa de
avaliação interna
Relatório final de execução
do PAA

• Um número muito representativo de pais/enc. de ed.está satisfeito com
o funcionamento da escola e com a preparação dos alunos;
• Em cada estabelecimento de educação e ensino vive-se um clima de
respeito e de responsabilidade reconhecido por um número bastante
significativo de profissionais, alunos e encarregados de educação.
8

Para efeitos quantitativos consideram-se os seguintes intervalos, garantido como condição que os valores finais não são inferiores aos valores verificados no início de 2019/20: Satisfaz, satisfatório,
suficiente… (superior a 60%); Bastante satisfatório, considerável, significativo… (superior a 70%); Muito bom, positivo, considerável, significativo… (superiora 80%);Excelente (superior a 90%).
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IV. Processos de autoavaliação
Estratégia

Metas educativas (Em 2022...)9

Fontes de verificação

• Integrar nas dinâmicas de trabalho
representantes
de
toda
a
comunidade educativa;

• Os vários domínios de autoavaliação integram todos os elementos de

Plano de trabalho da equipa
de avaliação interna;

Dimensões
1. Dinâmicas de
autoavaliação
2. Processos de melhoria

• Assegurar que os relatórios de
autoavaliação do agrupamento são
conhecidos pela comunidade;
• Implementar mecanismos de
autoavaliação
nas
diversas
estruturas
do
agrupamento
(Biblioteca e cursos profissionais);
• Definir um plano de trabalho
concertado entre a equipa de
avaliação interna e os órgãos de
direção, administração e gestão;
• Incluir
a
avaliação
dos
intervenientes nos relatórios de
avaliação das atividades do PAA.

9

análise previstos no projeto educativo;

• As lideranças do agrupamento refletem sobre os relatórios e
implementam estratégias de melhoria;

• Os documentos de trabalho do agrupamento incorporam e assentam
em informação dos relatórios da equipa de avaliação interna;

Relatórios de autoavaliação
do agrupamento
Relatório MABE
Planos de melhoria e atas
do Conselho Pedagógico

• Os relatórios de avaliação das atividades incorporam informação
objetiva dos destinatários das mesmas;

• Os cursos profissionais do AECA estão certificados com o SELO EQAVET;
• As Bibliotecas escolares cumprem integralmente o modelo de
autoavaliação das Bibliotecas Escolares (MABE) e os planos de
melhoria;

• Os relatórios finais dos departamentos e dos projetos evidenciam
dinâmicas de autoavaliação sobre o trabalho desenvolvido ao longo do
ano.

Para efeitos quantitativos consideram-se os seguintes intervalos, garantido como condição que os valores finais não são inferiores aos valores verificados no início de 2019/20: Satisfaz, satisfatório,
suficiente… (superior a 60%); Bastante satisfatório, considerável, significativo… (superior a 70%); Muito bom, positivo, considerável, significativo… (superiora 80%);Excelente (superior a 90%).
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IV. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
A dinâmica de projeto exige que este documento esteja sujeito a uma supervisão permanente e
aberto a uma dinâmica de constante reconfiguração e reformulação. Nenhuma meta é sustentável em
si se não servir o compromisso central do agrupamento: garantir um serviço de educação de excelência
a cada um dos seus alunos.
Criar um referencial educativo, a partir do contexto do AECA, exige que sejam assegurados, com
os primeiros passos, mecanismos de divulgação, acompanhamento e avaliação que otimizem a eficácia
dos compromissos e a fidelidade aos princípios orientadores do projeto. Neste contexto, incluimos
propostas estratégicas de divulgação, acompanhamento e avaliação:
1. Divulgação dos princípios educativos enunciados por parte de todos os elementos da
comunidade educativa, de forma a potenciar uma opção consciente e os mecanismos de
corresponsabilização de todos os intervenientes indispensáveis aos compromissos asumidos:
a) Depois de aprovado, é assegurada uma divulgação que afirme a identidade do
agrupamento e que sustente a opção das famílias e alunos pela matrícula do AE;
b) Todos os elementos da comunidade educativa têm o dever de conhecer este documento.
2. Monitorização e acompanhamento de todos os indicadores assumidos e de todo o processo
de implementação e desenvovlimento do projeto:
a) Compete à equipa de avaliação interna do construir referenciais que permitam a
sistematização da informação sobre os indicadores de execução do projeto educativo;
b) É competência do diretor e do Conselho Pedagógico promoverem, junto dos diversos
atores educativos, uma reflexão compreensiva sobre os indicadores fornecidos pela
equipa de avaliação interna;
c) Compete a cada grupo disciplinar definir metas de trabalho e procedimentos que
contribuam para operacionalização do PE, que serão apresentados e aprovados em sede
de Departamento Curricular.
3. Conceção de momentos de avaliação que permitam um contínuo ajustamento da eficáca
das estratégias aos princípios educativos enunciados:
a) As metas, os princípios e os objetivos do PE são concretizadas em iniciativas e ações definidas no Plano Anual de Atividades (PAA) e Planos de Atividades de Grupo / Turma / Curso;
b) O Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades assegura a monitorização do
cumprimento das estratégias e metas assumidas.
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