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1. Introdução 

O Projeto Educativo é o documento que consagra a orientação educativa do Agrupamento de 

Escolas de Figueiró dos Vinhos, sendo 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. 

Cada Agrupamento tem um Projeto Educativo próprio, manifestando a sua autonomia e a sua 

cultura individual, cuja leitura deve identificá-lo, distingui-lo de outros agrupamentos. 

O Projeto Educativo deve assumir o papel de guia na condução da atividade letiva, numa 

perspetiva de congregação de esforços para a consecução do sucesso educativo dos alunos. 

Este projeto resulta de uma prática regular de autorreflexão orientada pela equipa de 

autoavaliação e considerando o relatório da avaliação externa da Inspeção Geral da Educação, 

realizado em 2011/12, da avaliação do plano de ações de melhoria posteriormente implementado e 

da avaliação realizada, em 2013/14 ao grau de consecução do projeto educativo 2010/14, na qual 

participaram todos os elementos da comunidade educativa. Este trabalho foi desenvolvido em 

estreita colaboração com a equipa de autoavaliação, mediante a utilização da metodologia CAF 

(Common Assessement Framework): Avaliação; Ação; Reavaliação, da qual resultou um segundo 

Plano de Ações de Melhoria. 

Só uma escola que pensa, que estabelece hábitos continuados de autorreflexão pode aglutinar 

condições necessárias à realização de um verdadeiro Projeto Educativo. Só uma escola que envolve 

todos os agentes educativos reflete todos os pressupostos indispensáveis ao Projeto Educativo. 

2. Princípios 

Sendo o Projeto Educativo um documento que define a política do Agrupamento e que aponta 

as estratégias para a prossecução dos objetivos a médio prazo, definem-se como princípios 

orientadores os seguintes: 

✓ Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos; 

✓ Promover a equidade social e a igualdade de oportunidades; 

✓ Promover a educação para a cidadania; 

✓ Assegurar a participação de todos os intervenientes no processo educativo; 

✓ Assegurar o pleno respeito pelas regras de democraticidade; 

3.  Missão, Visão, Valores 

Conscientes de que a missão 

fundamental da escola não é já a de 

instruir uma pequena elite para 

prosseguir os estudos superiores, nem 

propiciar à grande massa os 

conhecimentos mínimos que possibilitem 

uma inserção célere no mercado de 

trabalho, mas sim, dotar os jovens de 

capacidades que lhes permitam a inserção 

de modo criativo, crítico e interveniente 
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numa sociedade democrática, cada vez mais complexa, onde a aptidão em distinguir oportunidades, 

a flexibilidade de raciocínio, a persistência, a capacidade de se adaptar a novas situações, de interagir 

e cooperar são qualidades fundamentais, obrigam a dotar as organizações escolares de instrumentos 

internos, que fomentem a inteligência organizacional orientada para a melhoria dos resultados e 

para a promoção do desenvolvimento profissional dos seus atores. 

3.1. MISSÃO 

O Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos procura consensos, tendo, como fim último, 

a formação de cidadãos. Não pretendemos, pois, apenas a instrução dos alunos, desenvolvendo as 

suas competências cognitivas, mas sim potencializar a sua inserção na sociedade com um papel ativo, 

cooperante e capaz de mudar e de se adaptar à mudança.  

Propomos, assim, uma ação educativa centrada no aluno e nas suas famílias. Todos têm o 

direito ao sucesso e a Escola deve providenciar para dar uma resposta diferenciada, de modo a que 

cada um possa vencer as suas dificuldades. O aluno é o ator principal na construção do 

conhecimento, daí o seu papel ativo na aprendizagem, não só orientada para a aquisição de 

conhecimentos e capacidades que permitam o prosseguimento de estudos, mas também para a 

resolução de problemas da vida real e desenvolvimento de atitudes de autonomia e formação 

contínua. 

Em suma, a nossa missão será promover o sucesso educativo e a valorização da formação 

dos alunos enquanto elementos da comunidade, possuidores das competências necessárias a um 

bom desempenho pessoal, social e profissional, com vista ao seu prosseguimento de estudos ou à 

sua integração numa sociedade em constante mudança. 

3.2. VISÃO 

Pretendemos ser um Agrupamento que constitua uma referência na comunidade e que 

promova o rigor, a exigência, a qualidade, a partilha e cooperação para assim alcançar níveis de 

excelência. 

3.3 VALORES 

Na consecução da nossa visão privilegiamos um conjunto de valores a desenvolver 

diariamente no nosso público escolar: 

✓ Esforço e responsabilidade individual na melhoria dos seus resultados escolares; 

✓ Criatividade, inovação e empreendedorismo como forma de enfrentar o futuro em 

mudança;  

✓ Aceitação da diferença, como forma de enriquecimento pessoal, profissional e social, 

construindo dia após dia uma escola inclusiva;  

✓ Cidadania ativa, como forma de promover o respeito por si e pelos outros, a tolerância, a 

solidariedade, a igualdade de género 

✓ Legalidade, transparência, imparcialidade, na tomada de decisões; 

✓ Rigor e competência dos diversos atores educativos. 
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4. Caraterização da comunidade educativa 

4.1.LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O concelho de Figueiró dos Vinhos é constituído por quatro freguesias: Aguda, Arega, 

Campelo, e União de Freguesias de Figueiró dos Vinhos e Bairradas, as quais, no seu conjunto, 

abrangem uma área de aproximadamente 174 Km2 e habitavam no concelho atualmente 5986 

habitantes1, menos 16,1% que na década anterior.  

O concelho, situa-se a Nordeste do Distrito de Leiria,   em plena zona do Pinhal. Usufrui de 

uma localização geográfica central, quer no âmbito regional (Centro do País), quer sub-regional 

(Pinhal Interior Norte), otimizada em termos de acessibilidades pela rede viária (atravessado pelo IC-

8 e relativamente próximo do IC-3 e A13). 

4.2. POPULAÇÃO 

De 2001 a 2013, assistiu-se a uma perda populacional na Zona Centro, sendo mais acentuada 

no concelho de Figueiró dos Vinhos, conforme tabela que se segue.  

Unidade Geográfica 
População residente 

Densidade populacional 
(hab./km2) 

2001 2013 2001 2013 

NUT I– Continente 9874.675 9947.599 110,9 111,6 

NUT II – Centro 2348.162 2.290.051 83,3 81,2 

NUT III – Pinhal Interior 
Norte 

137840 128 426 52,9 49,1 

Figueiró dos Vinhos 7305 5 986 42,1 34,5 
Tabela 1 Variação da população residente e densidade populacional (hab/ km2) entre 2001-2013, PORDATA 

4.3. ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

A distribuição da população residente no concelho por grupos etários de 2005 a 2013, 

confirma uma tendência de diminuição de população em idade jovem, acompanhada por aumento 

da população em idade ativa e população com idades iguais ou superiores a 65 anos, assistindo-se a 

um envelhecimento da população bastante acentuado. 

Ano de 
referência 

< 14 anos 15 a 24 anos 25 a 64 anos 65 ou mais anos 

Indivíduos % Indivíduos % Indivíduos % Indivíduos % 

2001 989 13,5 868 11,9 3579 49,0 1872 25,6 

2013 616 10,2 568 9,5 2978 49,7 1827 30,5 

Tabela 2 -  População residente no concelho de Figueiró dos Vinhos, por grandes grupos etários (2001-
2013) PORDATA 

Figueiró dos Vinhos é um dos concelhos que apresenta o valor mais reduzido de taxa de 

natalidade em 2013 (-4%), cerca de metade do valor registado na NUT II (7,9%), mas aproximado da 

NUT III a que pertence (5,8%). A Taxa de Natalidade mais baixa foi registada em Castanheira de Pera 

(3,7‰) e a mais alta em Pedrógão Grande (6,2‰), superior à registada na NUT III. 

No que diz respeito à taxa de mortalidade, Figueiró dos Vinhos apresentava uma taxa de 

18,4‰, valor largamente superior ao da NUT I – Continente (10,2‰) e II Centro (12‰) e até da NUT 

                                                           
1
 Dados PORDATA 
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4% 

27% 

69% 

Empregados por setor em % 

setor primário setor secundário setor terciário

III – Pinhal Interior Norte (14,6‰). Pedrógão Grande registou a taxa de mortalidade mais elevada no 

mesmo período (21,2‰). 

Unidade territorial 
 

Nados vivos, 
HM 

Óbitos HM Taxa de 
Natalidade 

Taxa de 
Mortalidade 

Nº % 
NUT I – Continente 78 607 101656 7,9 ´10,2 
NUT II – Centro 15 733 27415 6,9 12,0 
NUT III – Pinhal Interior Norte 744 1870 5,8 14,6 

Figueiró dos Vinhos 24 110 4,0 18,4 

Tabela 3- INE - X e XII Recenseamentos Gerais da População (1960;1981) e Estimativas Anuais da População 
Residente (a partir de 1982, inclusive) PORDATA  

Município de Figueiró dos Vinhos 2011 2012 

População 6.148 6.067 

Superfície em Km2 173,4 173,4 

Freguesias 5 5 

Idosos por cada 100 jovens 281,0 291,3 

Famílias 2.581 - 

Alojamentos familiares 4.861 4.869 

% população de 15+ anos sem nível de escolaridade 18,8 - 

Pensionistas da Seg. Social e CGA em % da população 53,8 54,9 

Tabela 4 - Dados PORDATA  

A progressiva desertificação das zonas do interior, está intimamente relacionada com a 

dificuldade na implantação de estruturas económicas sólidas, capazes de fixar as populações. 

4.4. ATIVIDADES ECONÓMICAS 

A economia do concelho, condicionada pela sua interioridade e por fatores geográficos e 

socioculturais, caraterizou-se pelo peso significativo das atividades relacionadas com o setor 

primário, designadamente o ramo agroflorestal, verificando-se em 1981 que esta atividade ocupava 

50% da população ativa. 

No entanto, a tendência atual traduz-se numa terciarização acentuada da economia. Nos 

últimos anos, uma considerável fração da população abandonou a exploração agrícola e florestal, 

transferindo-se para o setor terciário, nomeadamente no que se refere aos serviços e comércio. 

Empregados por setor em % 

                                                                                                            

setor primário 4,20% 

setor secundário 27,30% 

setor terciário 68,50% 

 Tabela 5 - PORDATA                        

                                                                                                               

 

 

http://www.pordata.pt/Municipios/Populacao+residente+total+e+por+grandes+grupos+etarios-390
http://www.pordata.pt/Municipios/Superficie-57
http://www.pordata.pt/Municipios/Freguesias-54
http://www.pordata.pt/Municipios/Indice+de+envelhecimento-458
http://www.pordata.pt/Municipios/Familias+classicas+segundo+os+Censos+total+e+por+numero+de+individuos-33
http://www.pordata.pt/Municipios/Alojamentos+familiares+classicos+(R)-92
http://www.pordata.pt/Municipios/Populacao+residente+com+15+e+mais+anos+por+nivel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+segundo+os+Censos+(percentagem)-380
http://www.pordata.pt/Municipios/Pensoes+da+Seguranca+Social+e+Caixa+Geral+de+Aposentacoes+no+total+da+populacao+residente+com+15+e+mais+anos+(percentagem)-547
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O setor predominante é o terciário, sendo que em 2011 representava mais de metade da 

população ativa, o que é resultado do acréscimo do pequeno comércio local e da proliferação dos 

serviços públicos. 

O parque industrial é diminuto e uma parte significativa da indústria que se encontra 

atualmente implantada no concelho exerce uma atividade económica de algum modo ligada ao 

sector florestal. 

A maior percentagem das profissões dos Encarregados de Educação dos alunos do 

Agrupamento situava-se ao nível dos empregados do comércio/serviços e dos trabalhadores de 

produção e trabalhadores agrícolas, sendo também significativo o número de mães domésticas e de 

desempregados. As atividades que registaram uma maior procura são da área dos serviços e 

comércio não qualificados, trabalhadores indiferenciados da construção civil, obras públicas, 

indústria transformadora e transportes, pessoal dos serviços diretos e similares e empregados de 

escritório. 

4.5. EMPREGO 

Os dados relativos a 2011 revelam o seguinte: 

População ativa 2414 
Taxa de emprego 37,2% 
Trabalhadores por conta de outrem 76,2% 
Trabalhadores por conta própria 11,4% 
Taxa de desemprego 15,1% 
Inscritos no Centro de Emprego em dezembro 2013 384 

Tabela 6 - PORDATA 

Os dados do Recenseamento Geral da População (2001) apresentam um total de 2.987 de 

população ativa. A taxa de emprego era de 44,6%. A percentagem de trabalhadores por conta de 

outrem situava-se em 72,9%; os trabalhadores por conta própria representavam 9,8%. A taxa de 

desemprego situava-se nos 5%. 

Em 2011 a população ativa diminuiu, assim como a taxa de emprego (-7,4%); aumentou o 

número de trabalhadores por conta de outrem (+3,3%); aumentou também o número de 

trabalhadores por conta própria (+1,6%). A taxa de desemprego subiu consideravelmente, (+ 10,1%), 

acompanhando, assim, o que se passa no país. 

4.6. QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Nos últimos anos, registou-se um aumento da escolarização dos pais e Encarregados de 

Educação, dos alunos matriculados no agrupamento, para o qual também contribuiu a formação de 

adultos, preconizada pelas Novas Oportunidades.  

POPULAÇÃO COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE EM 2011 

C/escolaridade S/escolaridade 1º ceb 2º ceb 3ºceb Sec Médio Superior 

Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

2548 2964 315 722 1008 926 350 276 447 413 287 347 31 25 110 255 

Tabela 7- Habilitações literárias de homens e mulheres/2011. (PORDATA) 
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Verifica-se que em 2011 os homens eram em maior número com habilitações ao nível do 

ensino básico e cursos médios; as mulheres são em maior número com habilitações ao nível do 

secundário e cursos superiores. Nota-se, ainda, um 

elevado número de pessoas sem escolaridade. 

Contudo, a percentagem de Encarregados de 

Educação com apenas o 1ºCiclo (23%) e 2ºCiclo 

(21%) ainda é significativa e, regra geral situa-se em 

famílias com um nível socioeconómico mais baixo, 

cujas expetativas relativamente ao futuro dos seus 

educandos e à valorização da escolaridade, das 

interações com os docentes são limitadas. Isto 

dever-se-á ao nível sociocultural, mas também não 

deixará de estar ligado à escassez de ofertas de 

emprego. 

4.7.QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

O nível socioeconómico dos alunos reflete-se também na atribuição de auxílios económicos a 

cerca de 50% dos alunos do AEFV. 

A tabela seguinte, demonstra a evolução da percentagem de alunos subsidiados, nos últimos 

seis anos letivos. 

Pese embora o maior rigor nos critérios de atribuição de escalão imposto pelo Ministério da 

Educação, a percentagem de alunos subsidiados tem mantido valores muito próximos dos 60%, valor 

que consideramos elevado e preocupante e que reflete sobremaneira as dificuldades económicas das 

famílias. No ano letivo de 2014/2015, a percentagem de alunos subsidiados aumentou ainda mais 

relativamente aos anos anteriores, para cerca de 70%. 

Ano letivo 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

% Alunos subsidiados 57,5 60,1 56,8 59,2 57,7 69,4 

Tabela 8 – Dados MISI - Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação  
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5. Caracterização do Agrupamento 

5.1. CONSTITUIÇÃO 

O Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos foi constituído em 11 de Julho de 2000 e 

homologado por despacho do Ministério da Educação, incluindo os níveis de ensino do Pré-Escolar e 

do 1.º e 2.ºCiclos. No dia 1 de Julho de 2009, por imposição da tutela, passou a incluir também a 

Escola Secundária com 3.ºCiclo. 

5.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL 

 

Esquema 1 – Organigrama do AEFV 
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Agrupamento de 
Escolas de Figueiró 

dos Vinhos 

JI de Aguda 

JI de Almofala 

JI de Arega 

JI de Fig. Vinhos 

EB José Malhoa 
(1º e 2ºCEB) 

Escola 
Secundária/3ºCEB 

Sede do AEFV 
EB de Almofala 

EB de Arega 

EB de Fig. Vinhos 

 

5.3. ESPAÇOS FÍSICOS 

O Agrupamento é composto por 4 Jardins de Infância, 3 Escolas Básicas do 1.ºCEB, a EB José 

Malhoa com 1.º e 2.ºCEBs e a Escola Secundária com 3.ºCEB, sede do Agrupamento. 

 A dispersão do parque escolar é um entrave ao desenvolvimento de uma política educativa 

mais homogénea e com melhores resultados, mas o AEFV procura minimizar esse obstáculo com 

uma boa rede de comunicações, com a oferta das mesmas atividades a todos os alunos, o que só é 

possível com a colaboração do Município. Nos últimos anos assistiu-se ao encerramento de algumas 

Escolas e Jardins. 

As Escolas Básicas de Almofala e Arega têm uma população estudantil pouco significativa, 

situando-se abaixo dos 21 alunos/turma, podendo vir a encerrar a curto/médio prazo se se 

mantiverem as políticas educativas centrais. Os Jardins de Infância de Aguda e Almofala de Baixo têm 

menos de 10 crianças e também podem vir a aglutinar-se num único a curto/médio prazo. 

Estão a ser envidados esforços no sentido de transferir os alunos do 1.ºCEB de Figueiró dos 

Vinhos para a Escola Básica José Malhoa, o que poderá constituir uma alteração à carta educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – Estabelecimentos de Ensino do AEFV 
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Jardins de Infância 

Os Jardins de Infância encontram-se instalados em edifícios construídos de raiz, mas apenas o 

de Almofala se encontra integrado no recinto da escola do 1. ° Ciclo. 

Os JI das aldeias, Aguda, Almofala e Arega, possuem uma sala de atividades, uma cozinha, uma 

despensa, instalações sanitárias para crianças e adultos e salas de refeições. Têm mobiliário 

adequado ao grupo de crianças. As salas estão divididas por áreas de atividades, cada uma com 

mobiliário próprio. O material didático existente é diversificado e adequado ao nível etário das 

crianças e suficiente para o número de crianças que frequentam os Jardins de Infância. As salas têm a 

área adequada para o número de crianças existentes. Todos oferecem atividades da componente de 

apoio à família. 

No JI de Figueiró dos Vinhos existem duas salas de atividades no primeiro andar e no rés-do-

chão existem três salas: uma sala polivalente e duas salas para as atividades de animação e da 

componente de apoio à família. Existe ainda uma casa de banho para as crianças, outra para os 

adultos, uma dispensa e um átrio.  

Os Jardins de Infância Almofala, Arega e Figueiró dos Vinhos têm parque infantil com alguns 

equipamentos. 

Escolas do 1.ºCEB 

O Primeiro Ciclo precisa e merece um maior investimento a este nível, sob pena da 

implementação de uma pedagogia ativa e centralizada na experimentação sair penalizada. Como é 

evidente, este investimento não pode ser suportado pelo Agrupamento. A indefinição quanto ao 

possível encerramento tem impedido a tomada de decisão de fundo. 

Nas EB das aldeias as salas de refeições não têm as condições ideais, são adaptadas para o 

efeito; em Almofala almoçam no hall de entrada da escola. O espaço de recreio da EB de Arega é 

pequeno e não tem qualquer equipamento de lazer. Em Almofala, a Junta de Freguesia, a Câmara 

Municipal e os pais uniram esforços e estão a melhorar o espaço exterior. 

Em cada uma das sedes de freguesia existe um pavilhão gimnodesportivo, mas que não tem 

muito material, pelo que os alunos são deslocados para Figueiró para a prática da atividade física e 

natação. 

Escola Básica José Malhoa 

A Escola Básica José Malhoa é constituída por duas tipologias diferentes de edifício: uma mais 

antiga, que acolhe o 1º CEB e outra mais recente e destinada ao 2º CEB. Foi remodelada em 2002/3 e 

é uma escola segura, acolhedora, bem conservada e com boas condições. Existe ligação coberta 

entre os blocos de aulas, o que é uma vantagem especialmente em tempo chuvoso, mas falta para 

aceder ao Pavilhão Desportivo, onde funcionam as aulas de Educação Física e outras atividades do 

Desporto Escolar e ao Bufete e à Biblioteca. Os espaços destinados ao funcionamento das atividades 

letivas estão, na generalidade, bem equipados. 

Escola Secundária 

A Escola Secundária com 3º CEB e sede do Agrupamento entrou em funcionamento em 1987. 

É considerada uma escola segura, acolhedora, bem conservada e com boas condições. Ainda assim, 

tem sido sujeita a pequenas intervenções de melhoria mas necessita de outras mais profundas, 

nomeadamente reparação da cobertura, pintura interior e melhoria do sistema de aquecimento. 
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 É constituída por quatro blocos com salas de aulas, um edifício com a cantina e sala de alunos 

e o Pavilhão Desportivo. Entre os blocos A, B, C e edifício da cantina existe ligação coberta, o que é 

uma vantagem especialmente quando o tempo é chuvoso. Isto não se verifica no acesso ao Bloco D e 

Pavilhão Desportivo, onde funcionam aulas, salas de laboratórios, aulas de Educação Física e outras 

atividades do Desporto Escolar. Os espaços destinados ao funcionamento das atividades letivas 

estão, na generalidade, bem equipados, excetuando-se o campo de futebol, cujo piso se encontra em 

estado de degradação, o que poderá colocar em perigo a integridade física dos alunos. A escola 

continua a carecer de gabinetes de trabalho. 

5.4.RECURSOS HUMANOS 

Docentes 

O corpo docente tem diminuído em função da redução do número de alunos, sendo 

atualmente: 

Ciclo Docentes 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pré-Escolar  8 6 6 6  

1.ºCEB  14 14 11 12  

2.ºCEB  17 16 14 12  

3.ºCEB/Secundário  53 47 41 36  

Educação Especial  8 7 4 5  
TOTAL  100 90 76 71 

Tabela 6 – Número de docentes do AEFV, por ciclo 

O maior número de docentes concentra-se na Escola Secundária e para isso muito contribuem 

o Curso Vocacional e os Cursos Profissionais. Contudo, a maior diminuição do número de docentes 

também se regista neste nível de ensino. 

Pessoal Não Docente 

Os Assistentes Operacionais em exercício no Agrupamento têm vínculo laboral diferenciado, 

uns estão afetos ao Ministério da Educação outros à Câmara Municipal e são geridos pelo órgão de 

gestão do Agrupamento. 

                                        Assistentes Operacionais Assistentes Técnicos 

  ME CMFV Total   

Pré-Escolar 0 12 12 -- 

1.ºCEB 3 5 8 -- 

2ºCEB 14 -- 14 1 

3.ºCEB/Secundária 15 -- 15 9 

Cozinheiras 6 4 10 -- 

TOTAIS 38 21 59 10 

Tabela 7 – Número de funcionários do AEFV 

Com a aplicação da Portaria n.º1049-A/2008, de 16 de setembro, e em virtude da redução do 

número de alunos, a tutela tem procedido à mobilidade de funcionários do AEFV para outros 

Agrupamentos, nomeadamente 3 assistentes técnicas para Castanheira de Pêra, em 2013/14, e 4 

assistentes operacionais para Ansião, e mais um assistente operacional em 2014/15. Os funcionários 

do Município mencionados na tabela asseguram as atividades de enriquecimento curricular e a 

componente de apoio à família de todos os estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e do 1ºCEB.  
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O Agrupamento dispõe, este ano letivo, de outros técnicos afetos aos serviços administrativos 

e aos Serviços de Psicologia e de Terapia da Fala. 

Técnicos Superiores Horas  

Psicólogos 

Ministério da Educação 20  
CRI CerciCaper 13  
Projeto Agir Sempre 7  
Santa Casa da Misericórdia 7  

Terapeuta da Fala 10h45m  

Tabela 8 – Técnicos especializados  

A situação afigura-se um pouco melhor do que em 2013/14, no qual só dispusemos das 20 

horas de um psicólogo e do apoio da psicóloga da Santa Casa da Misericórdia. A terapia da fala 

continua a não dar resposta às necessidades dos alunos do AEFV. 

Dos 55 alunos que necessitam de terapia da fala no AEFV apenas 18 alunos com NEE estão a 

usufruir desse apoio, no âmbito da candidatura efetuada pelo AEFV em parceria com o Centro de 

Recursos para a Inclusão (CRI) da CerciCaper, ao qual a Direção-Geral de Educação apenas atribuiu 

10h45m por semana. Dos 37 alunos que necessitam de terapia da fala, 12 têm NEE  e continuam a 

não usufruir deste recurso por falta de verba e/ou autorização para a contratação de mais horas de 

apoio. Por outro lado, 26 alunos do Pré-Escolar e do 1ºCEB com problemas de fala, se tivessem uma 

intervenção precoce veriam os seus problemas minimizados e, consequentemente, teriam mais 

sucesso escolar. Estes dados foram remetidos à autarquia que está a tentar, em conjunto com os 

Municípios da Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, contratar uma terapeuta da fala. 

5.5. ALUNOS 

O número de alunos matriculados no Agrupamento tem vindo a diminuir significativamente, 

mais de quatrocentos alunos, na última década, como demonstram os dados do gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução da população estudantil do AEFV desde 2001/2 

Esta diminuição está diretamente relacionada com a diminuição da natalidade e a emigração 

e/ou migração da população para outras localidades onde haja maior oferta de emprego. Se nada for 

feito relativamente à inversão desta tendência, o AEFV vai continuar a perder alunos, como se 

demonstra na linha do gráfico anterior. 

O AEFV tem feito um esforço acrescido para manter os alunos no concelho sendo muito 

poucos os que saem para outras escolas. Contudo, o número exigido para a abertura de cursos e 

opções condiciona bastante a oferta educativa. Ainda assim, procuramos diversificar a oferta 
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formativa, (Cursos Vocacionais, Cursos Profissionais, Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades 

e Ciências Socioeconómicas), com vista à promoção do sucesso educativo e ao cumprimento da 

escolaridade obrigatória, permitindo em certos cursos a obtenção de qualificações profissionais, 

devidamente certificadas. 

No presente ano letivo o número de alunos situa-se nos 634 alunos, distribuídos pelos 

diferentes ciclos da seguinte forma: 

Número de crianças/alunos por nível de ensino 

Pré-Escolar 1.ºCEB 2.ºCEB 3.ºCEB Secundário Total  

67 158 85 149 175 634 

Tabela 9 – Número de alunos em 2014/15 

Saliente-se que o número de alunos com Necessidades Educativas Especiais no AEFV é de 67, o 

que equivale a 10,5 %. 

5.6. RECURSOS FÍSICOS 

O Agrupamento oferece uma série de serviços a toda a comunidade educativa, 

nomeadamente: 

Refeitórios 

O Agrupamento tem dois refeitórios em funcionamento. No refeitório da EB José Malhoa são 

confecionadas todas as refeições servidas aos alunos do Pré-escolar e 1º CEB e 2º CEB. São também 

distribuídas, com a colaboração da Câmara, aos estabelecimentos de ensino situados nas aldeias. 

O refeitório da EBJM, espaço onde almoçam diariamente cerca de 300 pessoas, é acolhedor e 

confortável, mas tem péssimas condições acústicas. O equipamento da cozinha onde são 

confecionadas as refeições está degradado e necessita de substituição urgente. Aguarda-se a 

atribuição de verba pelo Ministério. 

No refeitório da Escola Secundária (sede) são confecionadas diariamente cerca de 350 

refeições para os alunos do 3º ciclo e Secundário. O espaço é acolhedor e confortável. 

A aposta na qualidade e segurança alimentar tem sido uma preocupação constante o que nos 

levou à contratação de uma empresa de higiene alimentar para certificação dos serviços prestados. 

Serviços Administrativos 

Atualmente os serviços administrativos centrais encontram-se em funcionamento na escola 

sede, havendo uma extensão na EB2. O horário de funcionamento procura dar resposta às 

solicitações dos alunos e encarregados de educação. 

Os serviços estão todos informatizados e os pais podem consultar através do GIAE ONLINE os 

movimentos que os seus filhos fazem na escola (em Figueiró dos Vinhos) e os sumários diários, as 

faltas e as classificações (no 2.º, 3ºCEB e Secundário). 

Recursos TIC 

No Agrupamento, todas as salas de aula da Escola Secundária, da EBJM, da EB1 e dos Jardins 

de Infância têm computador com ligação à Internet.  

A EB1 de Figueiró dos Vinhos dispõe de três quadros interativos. A Escola Secundária e a EBJM 

dispõem de laboratórios de informática e salas multimédia. Estas salas e outras estão apetrechadas 

com quadros interativos. 
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 A requisição de audiovisuais e espaços, na escola sede e na EBJM, faz-se via eletrónica, com 

recurso à plataforma GARE. 

Os computadores estão todos ligados a uma rede interna, pedagógica ou administrativa, em 

função do tipo de utilização. 

O Agrupamento dispõe também de uma plataforma Moodle própria, alojada no servidor do 

CCEMS que se destina a todos os ciclos de ensino. Dispõe ainda dos programas UtilActas e Sumários 

Eletrónicos. Todo a comunidade educativa é portadora de um cartão eletrónico para controlo de 

entradas e saídas e para efetuar transações no interior da escola. 

As TIC também estão presentes na maioria das casas dos alunos do AEFV, 74% têm 

computador mas apenas 57% têm acesso à internet. 

 

Reprografias 

Existem duas reprografias o Agrupamento. Estes espaços estão apetrechados com 

equipamentos de cópia e encadernação e prestam serviços a todos os utentes do Agrupamento. 

Transportes 

Parte da rede de transportes é da responsabilidade da Câmara Municipal que garante a 

deslocação de todas as crianças para as escolas e Jardins-de-infância, embora alguns dos percursos 

sejam demasiado longos e demorados.  

Os alunos que residem fora do concelho, principalmente, os que frequentam o Ensino 

Secundário, deslocam-se em transportes públicos financiados pela Câmara Municipal em 50%, ou em 

carro particular. 

5.7. RECURSOS EDUCATIVOS 

Bibliotecas Escolares 

No Agrupamento existem 2 Bibliotecas escolares, uma na Escola Secundária e outra na EBJM, 

destinada aos alunos do 2.ºCEB, 1.ºCEB e do Pré-Escolar.  

Estas Bibliotecas estão integradas na Rede de Bibliotecas Escolares e procedem à articulação 

com a Biblioteca Municipal. 

“A Biblioteca Escolar disponibiliza serviços de aprendizagem, livros e recursos que permitem a 

todos os membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores críticos e utilizadores efetivos da 

informação em todos os suportes e meios de comunicação.” 10 Manifesto da Biblioteca Escolar, 

aprovado pela UNESCO em 1999 

Como parte integrante do processo educativo, têm por missão contribuir para o sucesso do 

ensino aprendizagem, para o desenvolvimento da literacia, das competências de informação e para a 

promoção da cultura, mediante a disponibilização de serviços e de recursos de informação a todos os 

elementos da comunidade educativa, de forma particular aos alunos e professores. 
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Serviços de Psicologia 

Estes serviços funcionam no sentido de promover o sucesso pessoal e profissional dos alunos. 

São uma estrutura de apoio educativo que se preocupa com o bem-estar psicológico procurando 

encaminhar e orientar os alunos, tendo em vista o desenvolvimento global e o sucesso educativo. 

Atualmente, o AEFV dispõe de uma psicóloga a meio tempo (20h/semana), uma psicóloga do 

CRI da Cercicaper com 13 horas para apoiar os alunos com NEE, atribuídas pelo Ministério da 

Educação e Ciência e, em articulação com o Município e a Santa Casa da Misericórdia, conta ainda 

com a colaboração de mais duas psicólogas com 7 horas cada uma.   

Os Serviços de Psicologia assumem como objetivos: 

• Alterar, implementar, aprofundar hábitos e métodos de estudo; 

• Desenvolver competências cognitivas; 

• Diminuir a ansiedade face à escola; 

• Desenvolver a capacidade de concentração/atenção; 

• Promover o sucesso escolar; 

• Promover a consciencialização dos interesses e aptidões e a importância da escola na construção 

de um projeto de vida futuro; 

• Informar acerca da estrutura do ensino secundário; orientar a escolha vocacional dos alunos. 

 

Unidade de Ensino Estruturado do Espetro do Autismo 

Na Escola Básica José Malhoa funciona uma Unidade de Ensino Estruturado do Espetro do 

Autismo para dar resposta aos alunos com necessidades educativas especiais que a frequentam, do 

concelho e concelhos limítrofes, com o objectivo de promover a sua inclusão social, a igualdade de 

oportunidades, a autonomia, a estabilidade emocional, o acesso e o sucesso educativo dos alunos, 

de acordo com o seu plano educativo individual, em estreita colaboração entre os técnicos 

especializados e os pais e encarregados de educação. Esta unidade desenvolve algumas actividades 

em parceria com o Município e a Santa Casa da Misericórdia, com vista à sua integração na vida pós-

escolar. 

5.8. PROJETOS PEDAGÓGICOS 

No Agrupamento, existem diferentes projetos que estão ao serviço da promoção do sucesso 

escolar, da formação da comunidade educativa para a saúde e da integração de crianças e jovens em 

risco. Todos estes projetos constituem mais-valias na construção do sucesso educativo e da formação 

integral dos alunos do nosso Agrupamento. 

Plano Nacional de Leitura 

Este projeto pretende constituir-se como um projeto de promoção de leitura envolvendo toda 

a comunidade educativa, num plano concertado e integrado, a partir da Biblioteca Escolar. 

Projeto de Desporto Escolar 

O Projeto do Desporto Escolar pretende proporcionar a todos os alunos atividades desportivas 

significativas que permitam hábitos de uma prática regular de atividade física, entendidas como 

cruciais e decisivas para a construção da cultura desportiva que se deseja para todos os jovens. Deve 

facilitar a aquisição de competências físicas, técnicas e táticas, de organização e participação nas 

atividades, adoção de atitudes de cordialidade e entreajuda. Deve dar ainda a conhecer cuidados de 

higiene, regras de segurança pessoal e dos companheiros. Perspetiva-se que as atividades 
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contribuam para a inclusão dos alunos no meio escolar, desenvolvendo o gosto pela permanência na 

escola e evitando o abandono escolar. 

Projeto de Educação para a Saúde 

O projeto envolve todos os ciclos de ensino do Agrupamento, dispõe de um professor 

coordenador que faz a articulação entre docentes e o Centro de Saúde local. Dispõe de algumas 

verbas específicas que são distribuídas por todos os intervenientes.  

Este projeto pretende, de acordo com o Despacho Interno/ 2006 da Secretaria de Estado MEC, 

abordar as temáticas relacionadas com a promoção e educação para a saúde, nomeadamente a 

alimentação e atividade física, consumo de substâncias psicoativas, sexualidade, infeções 

sexualmente transmissíveis VIH/SIDA e a violência em meio escolar. 

Projeto Eco Escolas 

O Eco Escolas é um programa que incentiva a escola a desenvolver um projeto estruturado, e 

tem por objetivo a educação para o ambiente, a fim de melhorar a gestão ambiental da Escola. 

Procura uma mudança de atitudes, comportamentos e cidadania e a uma melhor qualidade de vida 

no dia-a-dia da comunidade. É coordenado a 3 níveis: nível internacional, nível nacional (e ainda 

regional no caso dos Açores e Madeira) e nível local. Envolve todos os níveis de ensino desde o pré-

escolar ao Ensino Secundário. 

Projeto Coménius 

O AEFV desenvolveu nos últimos anos vários projetos europeus no âmbito do Projeto 

Coménius com o objetivo de fomentar a cidadania europeia, a partilha de experiências e a promoção 

da escola inclusiva: Projeto Coménius Régio, Rede Regional para a Educação Inclusiva, em parceria 

com o Município, a Santa Casa da Misericórdia e outros parceiros romenos; Projeto Coménius 

Markus- making artistis revealing knowledge using solidarity, em parceria com o Agrupamento de 

Santa Catarina da Serra, uma escola espanhola e outra polaca; Assistente de Línguas. Nos últimos 

anos o AEFV tem apresentado anualmente candidaturas a novos projetos, mas os critérios mais 

apertados não as têm aprovado, privilegiando outras escolas. 

5.9. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Com a redução do número de professores no AEFV e as orientações legislativas de organização 

do ano letivo, as atividades de enriquecimento curricular no 2º, 3ºCEB e Ensino Secundário são cada 

vez menos. Destaca-se o Desporto Escolar que dispõe de um crédito de horas específico e verbas 

próprias que permitem oferecer várias modalidades, na Escola Básica José Malhoa e na Escola 

Secundária. Para além deste, existe ainda o clube de expressões na Escola Secundária, mas com 

poucas horas atribuídas. A atribuição de crédito de horas para o desenvolvimento de actividades 

extracurriculares pelo MEC está dependente dos resultados escolares e as escolas com resultados 

abaixo da média nacional e situadas em contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, como é o 

caso do AEFV, que necessitavam de recursos adicionais e de uma discriminação positiva, têm menos 

recursos que as escolas com melhores resultados e melhores condições socioeconómicas.  

Existe um plano de ocupação de alunos em todos os níveis de ensino, mas os recursos são cada 

vez mais insuficientes e não permitem fazê-lo a tempo inteiro. 

As Atividades de Enriquecimento Curriculares são promovidas pelo Município em parceria 

com o AEFV, responsabilizando-se a Autarquia pela contratação anual de professores (em média 7 

por ano) e destinam-se a todos os alunos do 1.ºCEB. Para o efeito em cada ano escolar é assinado o 
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Protocolo de Colaboração do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do 1º Ciclo 

do Ensino Básico. 

No presente ano letivo o Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, inclui o 

Ensino do Inglês, Atividade Física, Música e Expressões Artísticas, disponibilizadas aos 159 alunos das 

Escolas das Freguesias de Aguda, Arega e Figueiró dos Vinhos. 

O protocolo visa assegurar as condições para a concretização das AEC no 1º Ciclo do Ensino 

Básico do Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos, que são de frequência gratuita, sendo a 

sua inscrição facultativa e decorrem, sempre que possível, nos espaços escolares e em horário 

extracurricular. 

Desde o início deste programa que nos preocupámos com a articulação dos docentes de AEC 

com o professor titular de turma e com os respetivos grupos do 2.º CEB, pelo que se realizam 

reuniões trimestrais para avaliação do projeto. 

No Pré-Escolar, desde 1991/1992 com a colaboração do Município, que se oferecem atividades 

de enriquecimento do currículo no âmbito do Projeto Interciclos, o qual sofreu várias remodelações 

ditadas pela disponibilização de recursos ou determinações legislativas (também incluía o 1ºCEB). 

Atualmente engloba as atividades de natação, informática e biblioteca.  

5.10. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

As atividades de animação e apoio à família ocupam os alunos do Pré-Escolar e do 1ºCEB no 

período anterior à entrada na escola, no serviço de almoço, à tarde, no período após as actividades 

letivas e de enriquecimento curricular. Colmatam a necessidade dos pais no período letivo, nas 

interrupções e nas faltas e impedimentos das educadoras. Estas atividades são asseguradas 

gratuitamente pela Autarquia, em todos os Jardins de Infância e Escolas do 1ºCEB, mediante a 

atribuição de assistentes operacionais e recursos materiais. A maioria das crianças estão inscritas 

nestas atividades e o horário de funcionamento é acordado no início do ano lectivo para dar resposta 

às necessidades das famílias. 

 Estas actividades são também supervisionadas pelas educadoras de infância e pela direcção 

do AEFV. Tendo-se constatado a necessidade de contratação de animadoras socioculturais para 

dinamizar outro tipo de atividades com as crianças, a Autarquia, no presente ano lectivo, conseguiu 

atribuir algumas horas a duas técnicas afetas às AEC para dinamizar actividades à hora de almoço, no 

JI e na EB de Figueiró dos Vinhos. 

5.11. PARCERIAS 

O Agrupamento tem vindo a desenvolver atividades na área da saúde, em parceria com o 

Centro de Saúde local, projetos de temática diversificada: estudo postural, índice de massa corporal, 

alimentação saudável, higiene oral, primeiros socorros, projeto “In-dependências”, projeto 

“+contigo”, educação sexual, e dinamização do Gabinete de Apoio e informação ao Aluno. 

Paralelamente, em parceria com outras entidades (Segurança Social, Santa Casa da 

Misericórdia, (CAO – Ervideira e Casa da Criança) Rede Social, CPCJ), foram sinalizadas e 

acompanhadas famílias na área da ação social, educação social, terapia familiar, cursos de formação 

para núcleos mais carenciados. 

 Não menos importante é a colaboração prestada pela GNR e Escola Segura (Segurança 

pessoal e rodoviária) e pelos Bombeiros Voluntários (simulacros e primeiros socorros). 
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A Associação de Pais e Encarregados de Educação é também um parceiro imprescindível à 

consecução dos objetivos do Agrupamento, estando representados nas diferentes estruturas 

internas e colaborando em atividades diversificadas. 

A Câmara Municipal, para além das competências ao nível do Pré-Escolar e do 1ºCEB, é 

também uma parceira importante no que se relaciona com o funcionamento dos Cursos Vocacional e 

Profissional, e com a aplicação de medidas correctivas a alunos indisciplinados, nos transportes 

escolares e na manutenção de espaços da EBJM e ESFV . 

A Biblioteca Municipal é parceira das Bibliotecas do Agrupamento, nomeadamente no que diz 

respeito à formação de professores e assistentes operacionais e na permuta de documentação e 

apoio na catalogação da BE da EBJM.   

6. Resultados Escolares nos últimos 4 anos 

6.1. TAXA DE SUCESSO NA AVALIAÇÃO INTERNA 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Ano  AEFV Nacional AEFV Nacional AEFV Nacional AEFV Nacional 

1º 100 100 100 100 100 100 100 100 

2º 94,23 93,1 86,67 91 90,24 89,5 89,1 88,4 

3º 95,92 97,4 96,23 96 96,3 94,4 94,7 94,1 

4º 92,98 96,3  94,12 95,1 100 95,4 100 95,8 

5º 100 92,3  83,33 90,1 82,69 89,2 89,7 88,2 

6º 93,48 92,5  82,98 86,3 89,58 83,8 77,1 86,1 

7º 100 84,1 73,33 82,1 91,67 82,7 90,2 82 

8º 98,48 89,7  91,49 86,9 78,95 85,5 97,8 86 

9º 76,92 86,2  72,06 82,4 83,72 81,2 67,4 82,9 

CEF/VOC* 100 91,78 100 89,32 100 87,02 100* 83,06* 

Básico 94,97 92,05 86,33 89,62 90,8 88,64 89,4 88,7 

10º 95,83 84,8 84,62 84,5 90,57 83,4 88,9 83,3 

11º 95,24 89 89,13 86,9 88,37 86,1 95,6 86,2 

12º 63,49 63,3 81,03 65 72,73 63,2 67,6 60,5 
Secundário 82,35 79,43 87,23 81,61 87,22 81,17 85 77,2 
Profissional 95,74 87,94 100 88,43 97,06 88,64 100 87,2 
Tecnológico 57,14 74,71 100 78,83 100 67,55 -- -- 

EFA 100 85,01 -- -- -- -- -- -- 

*O curso vocacional substituiu o CEF a partir de 2013/14 

Enquanto no Ensino Básico a diferença as médias mais altas vão oscilando entre as médias do 

AEFV e as médias nacionais, verificando-se que nos anos em que há avaliação externa existe uma 

tendência para diminuição da média do AEFV em relação à média nacional. No Ensino Secundário as 

médias são, quase sempre, mais elevadas no AEFV do que a nível nacional, uma vez que as disciplinas 

têm uma componente prática e/ou oral que não é considerada nos exames e, por outro lado, 

também não contemplam a percentagem atribuída às atitudes. Contudo, existindo uma pressão do 

MEC para aproximar a média interna da média externa, o AEFV está a reformular os critérios e os 

instrumentos de avaliação. 
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6.2. TAXAS DE SUCESSO NA AVALIAÇÃO EXTERNA 

4.ºAno 

Disciplina 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Médias  AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais 

Português 92,73 68,8 72,98 66,7 57,41 49 71 62,2 

Matemática 75,93 67,8 39,58 53,9 77,78 57 59,8 56,1 

No 4ºAno os resultados da avaliação externa dos alunos do AEFV são superiores à média 

nacional na quase totalidade das avaliações. 

6.ºAno 

Média das classificações dos alunos nos exames nacionais, por disciplina: 0 a 100 

Disciplina 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Médias  AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais 

Português 59,09 64,6 56 59 52,05 51 46,3 57,9 

Matemática 37,21 58 53,4 54 49,81 49 36,3 47,3 

Média das classificações dos alunos nos exames nacionais, por disciplina:1 a 5 

Disciplina 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Médias  AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais 

Português - - - - 2,6 2,55 2,31 2,89 

Matemática - - - - 2,49 2,45 1,81 2,36 

*provas de aferição (escala alfabética) 

No 6ºAno os resultados da avaliação externa dos alunos do AEFV são quase sempre inferiores 

à média nacional. 

9.ºAno 

Média das classificações dos alunos nos exames nacionais, por disciplina: 0 a 100 

Disciplina 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Médias  AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais 

Português 55,8 51 45,8 54 47,2 47 51 56 

Matemática 48,3 43 49,3 54 49,6 43 48,4 53 

 

 

 



21 
 

Média das classificações dos alunos nos exames nacionais, por disciplina: 1 a 5 

Disciplina 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Médias  AEF

V 

Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais 

Português 2,82 2,74 2,46 3,4 2,36 2,35 2,55 2,8 

Matemática 2,61 2,54 2,7 3,2 2,48 2,15 2,42 2,65 

No 9ºAno os resultados da avaliação externa dos alunos do AEFV são quase sempre inferiores à 

média nacional. 

11.ºAno - Média das classificações dos alunos nos exames nacionais, por disciplina: 

Disciplina 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Médias  AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais 

Biologia/Geologia 10,4 10,7 7,8 9,8 7,9 8,4 9,6 11 

Espanhol - - - - 8,6 10,3 11,3 12,8 

Filosofia - - 10,6 8,9 13,2 10,2 11,8 10,3 

Física e Química A 8,8  6,1 8,1 7,5 8,1 8,9 9,2 

Geografia A 9,6  9,8 10,7 10,1 9,8 8,8 10,9 

No 11ºAno os resultados da avaliação externa dos alunos do AEFV são quase sempre inferiores à 

média nacional, à exceção de Filosofia. 

12.ºAno 

Disciplina 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Médias AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais AEFV Nacionais 

História A 6,9  9,9 11,8 8,0 10,6 10,90 9,9 

Matemática A 10,7  9,5 10,4 7,8 9,7 9,50 9,2 

Português 8,9  9,5 10,4 8,0 9,8 10,50 11,6 

No 12ºAno os resultados da avaliação externa dos alunos do AEFV são quase sempre inferiores à 

média nacional, tendo melhorado no último ano letivo. 

6.3. ABANDONO ESCOLAR 

Ano letivo Ensino Regular Ensino Profissional 

2010/11 0 1 

2011/12 1 0 

2012/13 1 1 

2013/14 0 0 

O abandono escolar é pouco significativo nos últimos 4 anos, situando-se ao nível do ensino 

secundário e ensino profissional, não se tendo verificado nenhum caso no último ano. 

 



22 
 

7. Metodologia utilizada  
No ano letivo 2013/14 a Equipa de Autoavaliação procedeu à avaliação interna do AEFV em 

articulação com a empresa Another Step e implementando a metodologia CAF. Foram elaborados 

questionários que foram aplicados aos diferentes elementos da comunidade educativa. 

Foi também realizada a avaliação ao grau de concretização do projeto educativo e da análise 

dos resultados destes questionários e da avaliação do projeto educativo resultou um plano de ações 

de melhoria. No início deste ano letivo foram constituídas equipas de trabalho para cada ação de 

melhoria. 

7.1. AÇÕES DE MELHORIA IDENTIFICADAS NO PAM 
ÁREA DE 

MELHORIA 
ASPETOS A MELHORAR 

AM1. 
Promoção 
do sucesso 

escolar 

O diferencial entre a média das classificações internas e externas 
Os resultados da avaliação externa a Português e a Matemática  
O desempenho dos alunos nos exames nacionais dos ensinos básico e secundário 
 A ocupação plena dos tempos 
A articulação pedagógica do conselho pedagógico, coordenações de departamento, equipas 
pedagógicas 
A posição do agrupamento no ranking nacional dos exames nacionais   
 A monitorização e análise de resultados que promovam as mudanças sistemáticas no Agrupamento 
O aumento da presença de pais e encarregados de educação em reuniões convocadas ao longo do 
ano letivo  
O percurso dos alunos, à saída da Escola, após a conclusão do ensino secundário 

AM2. 
Articulação 
Pedagógica 

A articulação entre todos os ciclos/níveis e escolas do Agrupamento 
A articulação do trabalho dos professores nos conselhos de turma 
A operacionalização das competências transversais estabelecidas nos currículos 
Os mecanismos de supervisão direta da prática letiva, de forma a garantir uma progressiva melhoria 
no desempenho dos docentes 
O Espírito de Agrupamento e do trabalho de articulação das estruturas de gestão e coordenação 

AM3. 
Educação 

para a 
Cidadania 

A indisciplina do corpo discente 
Estabelecimento de regras claras e exequíveis no domínio do comportamento dos alunos 
O número de alunos com problemas disciplinares reincidentes.  
O papel dos representantes dos alunos na prevenção da indisciplina 
A criação de projetos de vida 
As reuniões ordinárias trimestrais dos representantes dos alunos com a direção da Escola 
As reuniões ordinárias trimestrais do Diretor com os RPEE nos Conselhos de Turma e Associação de 
Pais 
 As assembleias de turma  
As ações de formação para pessoal docente / não docente 
A Oferta Curricular   

AM4. 
Relação com a 
comunidade: 

Comunicação 
Interna e 
Externa 
- Parcerias 

 

A divulgação junto da comunidade educativa das parcerias e protocolos existentes 
O trabalho efetuado pelos representantes dos encarregados de educação na elaboração do projeto 
educativo e do regulamento interno. 
Os canais de comunicação que façam chegar a toda a comunidade a informação sobre as decisões 
que impliquem alterações ou mudanças na comunidade 
A divulgação junto da comunidade educativa do processo de construção, aprovação e avaliação do PAA 

AM5. 
Autoavaliaç

ão 

A divulgação à comunidade educativa dos dados resultantes da autoavaliação 
A reflexão sobre os dados recolhidos, com vista à futura planificação e gestão das atividades, da 
organização da escola e das práticas 
A otimização da informação relativa aos indicadores de sucesso, no que respeita a estudos 
comparativos entre anos, de modo a possibilitar uma avaliação mais sistemática e objetiva dos 
progressos do Agrupamento nesta área. 

  



23 
 

8. AÇÕES DE MELHORIA, METAS A ATINGIR 

8.1. PROMOVER O SUCESSO ESCOLAR (AM1) 

OBJETIVO GERAL: Promover o sucesso educativo e a qualidade do sucesso escolar 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS A ATINGIR INTERVENIENTES EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE 

DADOS 

A1. 

Implementar 

medidas que 

promovam o 

sucesso escolar 

no AEFV 

 

 

 

 

✓ Aumentar o nível atingiu bem no Pré-Escolar em 5% Educadoras de infância Análise estatística apresentada em 

Conselho Pedagógico 

✓ Continuar a aplicar as mesmas fichas de avaliação trimestrais a 

todos os alunos de cada ano de escolaridade em todas as turmas 

do 1ºCEB 

Professores do 1.ºCEB Fichas arquivadas no dossiê digital do 

Departamento do 1ºCEB 

✓ Realizar todos os testes intermédios disponibilizados pelo IAVE  Professores dos grupos 

disciplinares com testes 

intermédios 

Calendário de testes intermédios do 

IAVE e distribuição de serviço docente 

✓ Percentagem de alunos excluídos por faltas no apoio ao estudo, 

salas de estudo, preparação para exame situado abaixo de 5% 

Direção, docentes, pais 

Balanço da avaliação dos alunos 

apresentado trimestralmente em 

Conselho Pedagógico. 

✓ Nº de faltas dos alunos propostos para apoio ao estudo, salas 

de estudo, preparação para exame situado abaixo de 10%  

Direção, docentes, pais 

✓ Nº de faltas dos alunos ao ensino tutorial situado abaixo de 

10%    

Direção, docentes, pais 

✓ Promoção dos apoios necessários ao nível da educação especial 

e SASE 

Educação especial, Direção, 

CRI,SPO 

✓ Assegurar a ocupação plena dos tempos escolares no ensino 

básico 

Direção e docentes, BE Plano submetido a aprovação do CP; 

Mancha horária do POTE 

✓ Reduzir o número comportamentos incorretos na sala de aula 

em 5%     

Docentes, Direção, GG 

Conflitos 

Participações efetuadas na DRIVE, 

Encaminhamentos para outros órgãos 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS A ATINGIR INTERVENIENTES EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE 

RECOLHA DE DADOS 

A2. Aproximar o 

diferencial entre os 

resultados das 

classificações internas e 

externas 

✓ Situar o diferencial entre avaliação interna e externa não 

deve exceder 0,15 no ensino básico e 20 no secundário, em 

valor absoluto. 

Grupos disciplinares,  

Departamentos,  

 Conselho Pedagógico 

Dados fornecidos pelo MEC nos 

programas PFEB, ENEB, ENES, MISI 

Análises efetuadas pelos grupos 

disciplinares e apresentadas em CP 

✓ Aferir o peso das atitudes e valores nos critérios de 

avaliação gerais nos anos com avaliação externa. 

Documentos do Conselho Pedagógico, 

dos Departamentos e dos Grupos 

disciplinares 

✓ Aferir a média ponderada 

✓ Diminuir em 10% no 2º e 3º ciclo o diferencial entre a taxa de 

transição nos anos terminais de ciclo e os anos anteriores e 

5%, no secundário. 

✓ Diminuir 5 % a taxa de retenção no 6º, 9º e 12ºanos. 

✓ Aumentar 5 % a taxa de sucesso pleno. 

✓ Refletir com os alunos sobre os resultados obtidos nos 

diversos instrumentos de avaliação. 

 Grelhas de avaliação; Sumários 

eletrónicos; Balanço efetuado nas atas 

de grupo. 

A3. Monitorização e 

análise de resultados que 

promovam as mudanças 

sistemáticas no 

Agrupamento 

✓ Reunir num único documento, de fácil acesso, todas as 

informações da turma e do ano de escolaridade; 

EAA 

DT/professores titulares 

turma 

Departamentos/Grupos 

CP 

Instrumentos de recolha dos dados 

Relatório de avaliação trimestral a 

submeter ao CP 

✓ Agilizar a divulgação da informação entre as várias 

estruturas. 

✓ Melhorar o relatório de avaliação trimestral a submeter ao 

CP 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS A ATINGIR INTERVENIENTES EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE RECOLHA 

DE DADOS 

A4. Melhorar os resultados da 

avaliação externa em Português e 

Matemática 

✓ Igualar e/ou manter no 1ºCEB, os 

resultados da avaliação externa dos 

alunos à média nacional. 

 

Docentes de português e 

matemática 

Dados fornecidos pelo MEC nos programas 

PFEB, ENEB, ENES 

Análises efetuadas pelos grupos 

disciplinares e apresentadas em CP 

A5. Melhorar o desempenho dos 

alunos nos exames nacionais dos 

ensinos básico e secundário 

✓ Igualar os resultados da avaliação 

externa dos alunos à média nacional. 

 

 

Docentes dos respetivos grupos 

disciplinares 

Dados fornecidos pelo MEC no programa 

ENES 

Análises efetuadas pelos grupos 

disciplinares e apresentadas em CP 

A6. Melhorar a posição do AEFV no 

ranking dos exames nacionais   

 Subir a posição em todos os ciclos 

 

Docentes Dados publicados nos jornais nacionais 

(Público) 

A7. Aumentar a presença de pais e 

encarregados de educação em 

reuniões convocadas ao longo do 

ano letivo  

10% de participação dos EE: 

 - nas reuniões convocadas  

- vêm voluntariamente à escola 

- Sms enviados 

- cartas enviadas 

- telefonemas realizados 

DT  

EAA 

Dados recolhidos pelo DT e sistematizados 

no seu relatório de final de ano 

Análise comparativa dos valores dos 

últimos 3 anos realizada pela EAA 

A8. Diminuir o absentismo escolar ✓ Reduzir em 15% o número de faltas 

injustificadas 

DT, EAA Análise comparativa ao nº de faltas de dois 

anos 

A9. Eliminar o abandono escolar ✓ Efetuar as diligências necessárias 

para manter o abandono escolar em 

zero. 

Direção, Diretores de Turma, 

CPCJ 

Relatórios dos DT, Relatórios 

encaminhados para a CPCJ, contactos com 

GNR, pais… 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS A ATINGIR INTERVENIENTES 
EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE RECOLHA 

DE DADOS 

A10. Monitorizar o percurso dos 

alunos, à saída da Escola, após a 

conclusão do ensino secundário 

✓ Encaminhar 90% os alunos que 

concluem o ensino secundário e não 

ingressam no ensino superior para 

Cursos de Especialização 

Tecnológica 

SPO, DT e S.ADM Documentos comprovativos de matrícula 

em CET  

✓ Encaminhar 90% os alunos que 

abandonam a escola com 18 anos, 

sem o ensino secundário, para os 

Cursos de Aprendizagem do IEFP 

SPO,DT e S.ADM Documentos comprovativos dos 

encaminhamentos realizados para outras 

ofertas após os 18 anos 

✓ Integrar todos os alunos NEE que 

concluem o seu PEI no final do 

12.ºAno em instituições adequadas 

às características individuais. 

SPO e Educação Especial Documentos comprovativos da integração 

nas instituições 

A11. Valorização do impacto das 

aprendizagens 

 

✓ Valorização do mérito escolar 

(académico, superação de 

dificuldades, solidariedade…) 

✓ Concurso da Melhor Turma 

✓ Concurso Melhor Cientista (Grupo 

FQ) 

Conselhos de Turma, Direção, 

Município, Associação de Pais 

Cerimónia de atribuição de prémios 

Prémio às melhores turmas 
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8.2. ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA (AM2) 

OBJETIVO GERAL: Fomentar a articulação curricular horizontal e vertical 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS A ATINGIR INTERVENIENTES 

EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE 

RECOLHA DE DADOS 

B1. Promover a 

articulação curricular 

entre ciclos 

✓ Realizar reuniões de articulação no início, meio e final de 
ano letivo  

Educadoras, docentes do 1.º e 2.º 

CEB 

Atas das reuniões  

✓ Realizar reuniões de passagem de informação dos alunos 
na transição de ciclo 

Educadoras, docentes do 1.ºCEB, DT 

do 2.º, 3º CEB e Secundário 

Atas das reuniões  

B2.Promover a 

articulação curricular 

inter e intra 

departamento 

✓ Preparação conjunta das reuniões  Coordenadores Departamento 

Docentes 

Sumários dos coordenadores  

✓ Aumentar a presença dos docentes nas reuniões de 
departamento em 5% 

Lista de presenças das reuniões de 

departamento 

✓ Planificação conjunta de atividades Coordenadores Departamento Atas das reuniões 

B3.Promover a 

articulação curricular 

por grupo disciplinar 

 

✓ Aumentar a presença dos docentes nas reuniões de 
grupos 5% 

Delegados e docentes dos grupos 

disciplinares  

Lista de presenças das reuniões de 

grupo 

✓ Fazer a articulação curricular pelo menos, uma vez por 
período e no início do ano lectivo. 

Delegados e docentes dos grupos 

disciplinares 

Atas que referem articulação 

curricular e a partilha de recursos; 

Documentos partilhados nos dossiês 

digitais 

✓ Reforçar a partilha e/ ou a elaboração, numa perspetiva 
horizontal, dos recursos didáticos e pedagógicos, de 
modo a envolver pelo menos 80 % dos docentes;  

✓ Reforçar a vertente cultural e artística nas atividades 
extraletivas 

Docentes Realizar uma atividade por período, 

que envolva pelo menos 60% dos 

alunos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS A ATINGIR INTERVENIENTES 
EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE 

RECOLHA DE DADOS 

B4. Fomentar o acompanhamento da 

prática letiva em sala de aula 

✓ Acompanhar uma aula de cada docente por ano letivo Delegados de grupo Registos efetuados 

B5. Promover a coadjuvação ✓ Coadjuvação nas aulas de Português, Matemática, alunos 

com NEE com CEI, Expressões; Apoio Educativo a Matemática 

e Português, no 1ºCEB 

MEC, Direção, Docentes Distribuição de serviço 

B6. Constituir grupos de nível ✓ Implementação da Turma Mais no 6º e 9ºAno MEC, Direção, Docentes Distribuição de serviço 

B7. Fomentar a abertura à inovação ✓ Participar em projectos/concursos nacionais e internacionais Docentes projetos 

B8. Articular as atividades da 

Biblioteca Escolar com os 

departamentos 

✓ Garantir a participação de alunos de todos os anos de 

escolaridade nas várias atividades de leitura ou outras, de 

acordo com o grau de adequação de cada uma; 

Professora Bibliotecária, 

docentes      

Avaliação realizada pelos 

grupos/departamentos com indicação 

da % de alunos envolvidos. 

B9. Articular o trabalho dos docentes 

com os técnicos especializados 

(psicólogo, terapeuta da fala) 

✓ Acompanhar todos os alunos sinalizados para apoio 

psicológico 

Docentes e psicólogas Sinalizações, relatórios, reuniões 

✓ Acompanhar todos os alunos sinalizados para terapia da fala Docentes e terapeuta da 

fala 

B10. Articular as AEC com os 

docentes do 1.ºCEB e 2ºCEB e 

monitores das AEC  

✓ Reunir, pelo menos, uma vez por período e no início do ano 

lectivo, o professor do 1ºCEB com os monitores das AEC  

Professores do 1ºCEB e 

monitores AEC 

Folhas de presença 

Atas 

memorandos 

✓ Reunir, pelo menos, uma vez por período e no início do ano 

lectivo, os monitores das AEC com os professores do 2ºCEB 

da mesma área disciplinar 

Professores do 2ºCEB e 

monitores AEC 

Folhas de presença 

Atas 

memorandos 

B11. Articular as atividades desenvolvidas na 

CAF com as educadoras e as assistentes 

operacionais com vista à melhoria da 

qualidade do serviço 

✓ Reunir, pelo menos, duas vezes por mês, a educadora com 

as assistentes operacionais 

Educadoras de infância e 

assistentes operacionais 

Folhas de presença 

Atas 

memorandos 
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8.3EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA (AM3) 

OBJETIVO GERAL: Favorecer o desenvolvimento e a formação de cidadãos conscientes e intervenientes para atuarem numa sociedade democrática e de respeito para 

com o outro 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS A ATINGIR INTERVENIENTES 
EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS 

DE RECOLHA DE DADOS 

C1. Promover a educação para os valores 

(equidade e justiça, igualdade de género, 

solidariedade, inclusão) 

✓ Envolver 100% dos alunos em atividades promotoras 

dos valores 

Docentes de Ed. 

cidadania e BEs 

Atas de Conselho de Turma e 

grupo 

C2. Promover a educação para a saúde 

(emocional, sexual, alimentar, prática de 

exercício físico, higiene oral, 

dependências…) 

✓ Envolver 100% dos alunos em atividades promotoras 

da educação para a saúde 

Equipa PES e docentes Todos os alunos têm que 

participar em pelo menos 1 

atividade do PES 

C3. Promover a educação ambiental ✓ Envolver 80% dos alunos nas atividades do projeto 

Eco-Escolas 

 Avaliação das atividades 

C.4. Promover a disciplina na escola 

✓ Aplicar um questionário aos alunos para avaliar o 

clima na sala de aula 

EAA, DT e professores 

titulares 

Questionário e resultados 

✓ Definir um conjunto de regras a cumprir por todos os 

alunos 

✓ Construir um documento que estabeleça padrões de 

atuação 

EAA, DT, 

Departamentos, CP e 

CG 

Documento elaborado 

✓ Monitorizar o cumprimento das regras definidas 

✓ Definir e uniformizar critérios de atuação disciplinar e 

respetivas sanções 

EAA e docentes Documento de monitorização 

do cumprimento das regras 

✓ Diminuir em 5% as participações disciplinares EAA Formulário da DRIVE 

✓ Diminuir em 10% o número de medidas disciplinares 

aplicadas (sancionatórias e corretivas). 

 Formulário da DRIVE 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS A ATINGIR INTERVENIENTES 
EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE 

RECOLHA DE DADOS 

C.4. Promover a 

disciplina na escola 

✓ Envolver a Associação de Pais e de 

Estudantes na promoção da disciplina 

Associação de Pais 

Associação de Estudantes 

Memorandos das reuniões com Ass. 

Pais e Delegados 

✓ Aumentar em 10% o envolvimento dos EE 

na vida escolar dos educandos (reuniões, 

atividades do PAA,…). 

DT, Docentes responsáveis pela 

atividades do PAA, Direção,  

Registos do DT, memorandos, 

avaliações do PAA 

✓ Criação do Gabinete de Apoio à Família e 

Aluno 

Direção, Psicóloga, CPCJ, Agir 

Sempre 

Famílias acompanhadas 

✓ Diminuir em 5% o número de alunos 

enviados para o Gabinete de Gestão de 

Conflitos. Docentes e coordenadora do GGC 

Registo de alunos encaminhados 

para o GGC 

Relatório do Coordenador do GGC ✓ Diminuir em 5% os casos reincidentes do 

Gabinete de Gestão de conflito. 

✓ Diminuir em 10% os casos enviados para a 

CPCJ por motivos comportamentais. 

Docentes e representante do MEC 

na CPCJ 

Encaminhamentos efetuados para a 

CPCJ 

C5. Promover condutas 

de segurança na 

comunidade educativa 

✓ Divulgar planos de emergência Direção; Docentes 

Bombeiros, Proteção Civil 

PSP, Escola Segura, 

 

Planos de emergência 

✓ Realizar, pelo menos, 2 simulacros por ano 

letivo, por estabelecimento de ensino. 

Relatórios de avaliação dos 

simulacros 

✓ Realizar, pelo menos, 1 workshop sobre 

segurança 

Avaliação do workshop 
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8.4 RELAÇÃO COM A COMUNIDADE; PARCERIAS; COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA (AM4) 

OBJETIVO GERAL: Melhorar os processos de comunicação e divulgação da informação para a comunidade 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS A ATINGIR INTERVENIENTES 
EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE 

RECOLHA DE DADOS 

D1. Rentabilizar os 

canais de 

comunicação que 

façam chegar a toda 

a comunidade a 

informação 

✓ Criação de um fórum de conversação para a 
comunidade educativa sobre o AEFV. 

Equipa da Ação de melhoria 4 % de utilizadores do Fórum de 
conversação 

✓ Elaboração e divulgação de uma newsletter do 
agrupamento. 

Equipa da Ação de melhoria 4 Nº de Newsletters elaboradas 

✓ Melhorar a apresentação e manter atualizada a página 
web do agrupamento. 

Direção e docentes com permissão Página web do AEFV (grau de 
satisfação do utentes) 

✓ Divulgar 80% das atividades do PAA através da página 
web, do facebook, do e-mail institucional, plataforma 
mooodle, imprensa local 

Direção, docentes, não docentes, 
alunos 

Percentagem de actividades 
realizadas e divulgadas 
Relatórios 

D2. Reforço de 

lideranças 

✓ Reuniões de articulação da Direção com os 
Coordenadores de DT e/ou departamento 

Direção e coordenadores % de reuniões realizadas 

✓ Reuniões de articulação da Direção com os delegados e 
subdelegados 

Direção e delegados e subdelegados % de reuniões realizadas 

✓ Reuniões de articulação da Direção com os 
representantes dos EE das turmas 

Direção e representantes dos EE das 
turmas 

% de reuniões realizadas 

✓ Reuniões de articulação da Direção com a Associação de 
Pais 

Direção e Associação de Pais % de reuniões realizadas 

✓ Reuniões de Departamento Docentes dos Departamentos % de reuniões realizadas 

✓ Reuniões de Grupo Docentes dos Grupos % de reuniões realizadas 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS A ATINGIR INTERVENIENTES 

EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS DE 

RECOLHA DE DADOS 

D3. Parcerias, 

protocolos e projetos 

✓ Realizar pelo menos 7 atividades em parceria com o 

Município 

Direção 

Docentes 

% de atividades realizadas em 

parceria 

Dossiê de protocolos/pedidos de 

colaboração e respetiva avaliação 

 

 

 

 

 

 

✓ Realizar pelo menos 5 atividades em parceria com o Centro 

de Saúde 

✓ Realizar pelo menos 3 atividades em parceria com a SCMFV 

✓ Realizar pelo menos 3 atividades em parceria com os 

Bombeiros Voluntários 

✓ Realizar pelo menos 3 atividades em parceria com a Escola 

Segura  

✓ Participar em pelo menos um projeto de âmbito 

internacional 

 Promover o estabelecimento de parcerias de modo a facilitar a 

FCT dos alunos dos cursos profissionais. 

D4. Fomentar o 

envolvimento dos pais 

nas atividades do AEFV 

✓ Realizar as atividades para os pais depois das 18.00 horas DT e E.Ed. Reuniões de avaliação, 

entrega das avaliações, formações 

✓ Realizar sessões de esclarecimento, palestras, acções de 

formação, debates, pelo menos 3 vezes por ano letivo 

Enc. Educação 

DT/professores 

Direção, SPO 

% de atividades do PAA 

✓ Atingir a média de 3 contactos anuais com os Enc. de 

Educação, por aluno 

EAA e DT Relatórios dos DT 

D5. Conceção, 

planeamento e 

desenvolvimento da 

atividade 

✓ Organizar o ano letivo de acordo com os normativos legais 

e considerando as propostas apresentadas pelas diferentes 

estruturas. 

Direção  Documento de organização do ano 

letivo 
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8.5. AUTOAVALIAÇÃO (AM5) 

OBJETIVO GERAL: Desenvolver dinâmicas de avaliação da qualidade do ambiente educativo do AEFV 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS A ATINGIR INTERVENIENTES 
EVIDÊNCIAS/INSTRUMENTOS 

DE RECOLHA DE DADOS 

E1. Reflexão sobre os dados recolhidos, com 

vista à futura planificação e gestão das 

atividades, da organização da escola e das 

práticas 

✓ Elaborar um relatório de avaliação 

trimestral 

EAA e coordenadores das equipas 

das Ações de melhoria 

Documentos produzidos 

✓ Aumentar em 20% a participação da 

comunidade educativa nos 

inquéritos de avaliação interna. 

 Questionários elaborados e 

preenchidos 

E2. Otimização da informação relativa aos 

indicadores de sucesso, no que respeita a 

estudos comparativos entre anos, de modo a 

possibilitar uma avaliação mais sistemática e 

objetiva dos progressos do Agrupamento 

nesta área. 

✓ Melhorar os dispositivos 

informáticos de recolha e 

tratamento de dados  

Direção, EAA, Coordenadores, 

Conselho Pedagógico; Conselho 

Geral 

Atas 

Relatórios 

Instrumentos de recolha de 

dados 

✓ Reformulação de 80% dos 

documentos previstos no Plano de 

Ação de Melhoria  

EAA e equipas do PAM Número de documentos 

reformulados no plano. 

 

✓ Concretização de 80% das ações 

previstas no Plano de Ação de 

Melhoria 

EAA e equipas do PAM Número de ações 

concretizadas das previstas no 

plano de ação. 

 

E3. Divulgar à comunidade educativa os 

dados resultantes da autoavaliação 

✓ Realizar 1 seminário no início do de 

cada ano letivo 

Direção, EAA, docentes, não 

docentes, pais. 

Nº de seminários realizados 
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9. Avaliação do Projeto Educativo 

Após obter parecer favorável do Conselho Pedagógico e ser aprovado em Conselho 

Geral, de acordo com os pressupostos legais, o PEA deve ser apresentado a toda a comunidade 

educativa a fim de ser amplamente divulgado para mobilizar todos os agentes em torno da 

consumação dos objetivos e metas nele consagrados.  

Neste sentido, o Projeto será divulgado online na página da escola e será disponibilizado 

em papel para consulta dos interessados. Também os resultados de avaliação final do PEA 

ficarão acessíveis online. 

A avaliação/balanço do PEA ocorre no ano letivo 2017/18 e será feita pela Equipa de 

AAA que verificará o grau de consecução do projeto e a sua repercussão na evolução da 

escola, documento que será posteriormente analisado e aprovado pelo Conselho Geral e 

divulgado a toda a comunidade. 

A Equipa de AAA terá por função acompanhar de perto e avaliar os processos que levam 

à concretização do PEA – Plano Anual de Atividades (PAA), Regulamento Interno (RI), etc., 

garantindo o respeito pelas intenções iniciais e verificando em que medida essa concretização 

está a influenciar a organização. Em consequência desta observação, a equipa recolherá dados 

determinantes para a (re) construção do PEA. 

A avaliação do PEA deverá ser qualitativa e quantitativa, no final de cada ano letivo 

através de uma avaliação do PEA que esteve em vigor, verificando-se nas partes e no todo a 

concordância entre projetos e respetivas realizações e a forma como os vários vetores se 

combinaram sinergicamente, tendo sempre presente as diretrizes no PEA. 

 
 

Figueiró dos Vinhos, 10 de março de 2015 
 

 


