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1. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOURO: UM 

CAMINHO DE AUTONOMIA 

 

Um projecto nasce da vontade de satisfazer uma dada necessidade ou de 

resolver determinado problema com que a realidade nos confronta. Uma 

sociedade que se quer projectar no futuro necessita de uma escola sempre em 

renovação, viva e criativa, não só a nível ideológico, como também a nível de 

atitudes. Apesar da herança cultural, comum a toda a comunidade escolar, e do 

território, factores que constituem um todo com características e dinâmicas 

próprias. A especificidade de cada Agrupamento caracteriza a sua lógica de 

funcionamento. 

Numa visão prospectiva dos princípios definidos para a educação no século 

XXI, destaca-se a necessidade de aproveitar e de explorar, do começo ao fim da 

vida, todas as oportunidades para actualizar, aprofundar e enriquecer os 

conhecimentos que uma sociedade, cada vez mais informatizada, fornece e, ao 

mesmo tempo, dotar as pessoas de capacidade para encontrarem e assinalarem 

referências que permitam a sua integração na sociedade. 

 

No ano lectivo de 2001/2002 foi constituído o Agrupamento de Escolas, 

dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 115-A/98. Este Agrupamento resulta de 

um percurso conjunto; as escolas envolvidas criaram um projecto pedagógico em 

que a reflexão e o debate estiveram sempre presentes. Esse projecto apontou 

essencialmente para a necessidade de conjugar esforços, impedindo, assim, o 

isolamento a que algumas Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância estavam 

votados em consequência da sua localização geográfica.  

 

“ Toda a pessoa – criança , adolescente ou adulto – deve poder beneficiar duma 

formação concebida para responder às necessidades educativas fundamentais. 

Estas necessidades dizem respeito quer aos instrumentos essenciais de 
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aprendizagem (leitura, escrita, expressão oral, resolução de problemas), quer aos 

conteúdos educativos fundamentais (conhecimentos, aptidões, valores e atitudes) 

de que o ser humano tem necessidade para sobreviver, desenvolver todas as 

faculdades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente no 

desenvolvimento, melhorar a qualidade da sua existência, tomar decisões 

esclarecidas e continuar a aprender.” (Artigo 1.1 “Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos” – 1990) 

2. A ESCOLA E O MEIO: CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO 

DA ACÇÃO EDUCATIVA 

 

2.1   A Comunidade  

            

O território educativo situa-se numa zona periurbana rural, no Concelho 

de Gondomar, na margem direita do rio Douro, a cerca de 20km do Porto. 

Conforme se pode verificar através do mapa em anexo (anexo um), são quatro as 

freguesias que acolhem estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas À 

Beira Douro, a saber, freguesia de Medas, freguesia de Melres, freguesia de Foz 

do Sousa e freguesia de Covelo. Porém, e apesar de não pertencerem à sua área 

pedagógica, o Agrupamento recebe alunos das freguesias de Rio Mau e Sebolido 

(Concelho de Penafiel), de Aguiar de Sousa (Concelho de Paredes) e de Crestuma 

e Lever (Concelho de Vila Nova de Gaia) que, por uma questão de melhor 

acessibilidade, assim o pretendem. 

 

Situada no Alto do Concelho, à semelhança das outras três freguesias do 

concelho de Gondomar aqui mencionadas, a freguesia de Covelo caracteriza-se 

por uma paisagem rural, moldada entre os cursos dos rios Sousa e Douro. O seu 

solo xistoso e rico em antimónio e quartzo aurífero foi em tempos favorável ao 

desenvolvimento de pequenas indústrias de extracção e de transformação de 

lousa e de fabrico de cerâmica. A mineração desenvolveu-se ao longo do séc. XIX 
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no concelho de Gondomar, subsistindo nos dias de hoje vestígios das minas e das 

suas infra-estruturas nos lugares de Midões e de Montalto. Covelo foi e é vitima 

da interioridade, da falta de transportes e de um isolamento severo, factores que 

se têm manifestado profundamente, ano após ano, na vida das pessoas e 

comprometido o seu futuro.  

 

A freguesia de Foz do Sousa ocupa uma área relativamente extensa 

(19.1 Km2) e acidentada, dividindo-se em sete pequenos núcleos populacionais 

espalhados entre os vales dos rios Ferreira e Sousa até à margem do rio Douro. 

Identificada como Periferia Algo Industrializada, dedica-se essencialmente à 

produção de mobiliário, à fundição de metais, à metalomecânica e à actividade 

agrícola. Das freguesias aqui mencionadas, a de Foz do Sousa é a que apresenta 

densidade populacional mais elevada – 335,9 habitantes por Km2, contra 227,4 

hab. Km2 em Melres, 226,1 hab. Km2 em Medas e 157,1 hab. Km2 em Covelo -, 

apesar de se registar uma tendência para a diminuição da população desde o 

censo de 1991. 

 

A freguesia de Medas, classificada como Franja Rural no documento de 

Diagnóstico Social do Município de Gondomar, apresenta efectivamente uma 

paisagem ruralizada desde a sua margem fluvial às zonas acidentadas do 

interior.  Possui um povoamento disperso e um tecido industrial débil; a maior 

parte da sua população dedica-se à agricultura e ao comércio sendo o comércio 

das lenhas proveniente da arborização da Serra das Flores.  No lugar de Broalhos 

existe uma unidade industrial de produção eléctrica importante – Turbogás, 

Produtora Energética -, antecedida por uma central eléctrica na Tapada do 

Outeiro abastecida de carvão mineral procedente das minas do Pejão 

(desactivadas no final do último século) através de um teleférico. Possui também 

algumas empresas de  construção civil, destacando-se  a  Teprocil. A frreguesia de 
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Medas apresenta, igualmente, potencialidades turísticas, que são exploradas pelo 

parque de campismo situado nas margens do Douro. 

 

De origem provavelmente celta e desenvolvendo-se durante a Romanização 

como villa agrária e mercantil, a freguesia de Melres foi mais recentemente a 

primeira sede do concelho. Actualmente, a freguesia de Melres apresenta o mais 

elevado índice de rejuvenescimento da população activa do concelho de 

Gondomar, registando um acréscimo populacional nas últimas décadas (5,5%). 

Considerada Periferia Algo Industrializada, nela se desenvolvem essencialmente 

actividades ligadas à agricultura e ao comércio. 

 

Poder-se-á afirmar que o legado histórico recorda-nos os antigos habitantes 

que por aqui passaram. O património natural e ambiental destas freguesias é, 

também, de uma riqueza assinalável, podendo constituir um recurso pedagógico 

importante. A agricultura, aparentemente um factor de equilíbrio no orçamento 

das famílias, não oferece as mesmas potencialidades a todas as freguesias devido 

à constituição dos solos. 

 O irrecusável sentimento telúrico que a paisagem desperta e o apego à 

terra devem ser valorizados e desenvolvidos pela Escola, permitindo aos alunos a 

continuidade da sua cultura de origem.  

  Embora estas quatro freguesias tenham características diferentes entre 

si, revelando diferentes dinâmicas sociais, apresentam problemas comuns, tais 

como: 

 O isolamento geográfico; 

 Um débil tecido associativo, centrado quase em exclusivo nas 

actividades desportivas, principalmente no futebol; 
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 A dificuldade em aceder a formação profissional e, por conseguinte,  

construir projectos profissionais e pessoais satisfatórios; 

 Baixos níveis escolares e profissionais o que predispõe ao exercício 

de actividades pouco qualificadas, mal remuneradas e com 

precariedade de vínculo laboral; 

 A emergência de graves problemas sociais:  debilidade económica, 

desestruturação das relações familiares, delinquência juvenil, 

toxicodependência (consumo e tráfico); 

 A enorme dificuldade em prosseguir os estudos, ocorrendo situações 

de absentismo e abandono escolar. 

 

O número médio de alunos que terminaram o ensino básico nos últimos 

cinco anos lectivos foi de 120. Porém, cerca de 25% não se inscreveram no ensino 

secundário. Os alunos que se matriculam no ensino secundário fazem duas 

viagens diárias, em geral em direcção às escolas do grande Porto, o que 

representa hora e meia de viagem para cada um dos lados,  significando cerca de 

15 horas por semana, 60 horas por mês e cerca de 600 horas por ano dentro de 

um autocarro. Além deste esforço, devem considerar-se as dificuldades das 

famílias, na sua maioria empobrecidas, em custear os estudos dos seus filhos. 

Acresce ainda a falta de evidências empíricas claras de que este seu esforço, 

traduzido no grau de escolaridade alcançado pelos seus filhos, possa representar, 

de facto, uma garantia de entrada futura no mercado de trabalho e uma efectiva 

mudança nos seus trajectos sociais.  

 

Esta dimensão, à semelhança de outras, complexifica a relação da Escola 

com as famílias e necessita de ser compreendida, reflectida e manifestada, quer 

ao nível das práticas docentes (diversificação das práticas pedagógicas), quer ao 

nível das representações que os professores constroem relativamente  às famílias  

dos seus alunos e aos seus alunos e que os alunos constroem  sobre a escola e os 

professores. 
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2.2  As Escolas do Agrupamento: breve caracterização 

 

 A Escola Básica à Beira Douro - Medas situa-se na freguesia 

homónima e abrange alunos de quatro freguesias do concelho de Gondomar: 

Medas, Melres, Foz do Sousa e Covelo. 

 

 

 

Esta escola possui quatro pavilhões: três com rés-do-chão e primeiro andar 

e um com apenas rés-do-chão. Possui vinte e quatro salas de aulas, seis delas 

específicas, uma sala de professores, um gabinete destinado aos elementos da 

Direcção Executiva, uma sala de Directores de Turma, uma sala de atendimento 

aos Encarregados de Educação, um gabinete médico, uma sala de Apoio 

Educativo, duas salas de Informática, uma sala de Reuniões, uma biblioteca, um 

auditório, uma sala de Funcionários, um polivalente, um bar dos alunos, bem 

como um pavilhão gimnodesportivo e um campo de jogos. A escola possui ainda os 

espaços reservados à Portaria, Secretaria, Reprografia, Papelaria, Refeitório, 

Cozinha e P.B.X. 

Fazem parte do nosso Agrupamento nove Escolas Básicas do 1.º Ciclo 

distribuídas pelas quatro freguesias referidas, sendo que duas destas escolas têm 

Jardim de Infância (JI) integrado. Para além destes dois JI, o Agrupamento 

integra mais cinco que funcionam em instalações de raiz. De uma maneira geral, 

as instalações são adequadas à sua função embora faltem espaços específicos 
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para o desenvolvimento da actividade física/desportiva e das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) devido à antiguidade dos edifícios. 

 JARDIM DE INFÂNCIA DE BRANZELO 

 

 O Jardim de Infância de Branzelo fica 

localizado na freguesia de Melres. Possui 2 salas 

de actividades, um gabinete de educadoras, uma 

sala/biblioteca, uma cozinha/refeitório, uma 

arrecadação, um WC para adultos e outro para 

crianças. Um espaço de recreio ao ar livre. 

 

 

 JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃES 

 

 O Jardim de Infância de Chães fica localizado 

na freguesia de Covelo. Possui 2 salas de 

actividades, um gabinete de educadoras, uma 

cozinha/refeitório, dois WC um para adultos e 

outro para crianças. Tem recreio exterior. 

 

 

 

 JARDIM DE INFÂNCIA DE MEDAS  

 

   O Jardim de Infância de Medas localiza-se 

na freguesia de Medas e possui uma sala de 

actividades, um gabinete de educadora, uma 

cozinha/refeitório, uma sala polivalente, duas 

arrecadações e dois WC, um para adultos e outro 

para crianças. 
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 JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA COVA 

 

O Jardim de Infância de Vila Cova localiza-se 

na freguesia de Medas e possui duas salas de 

actividades, um gabinete de educadoras, uma 

arrecadação, uma cozinha/refeitório, uma 

pequena sala, dois WC um para adultos e outro 

para crianças. Um espaço de recreio ao ar livre 

com um parque infantil. 

 

 JARDIM DE INFÂNCIA DE ZEBREIROS 

 

O Jardim de Infância de Zebreiros fica 

localizado na freguesia da Foz do Sousa e 

possui duas salas de actividades, uma sala 

polivalente/refeitório, uma sala de 

prolongamento e um gabinete das 

educadoras. Possui ainda uma casa de 

banho para adultos, outra para crianças, 

uma cozinha e duas arrecadações para 

guardar material. No exterior existe um pequeno parque infantil. 

 

 ESCOLA BÁSICA DE BRANZELO 

 

A Escola Básica de Branzelo fica localizada na 

freguesia de Melres. Esta escola possui 3 salas de 

aula, uma pequena sala de professores, uma 

cozinha/refeitório, 4 WC’s e um espaço de recreio 

ao ar livre parcialmente coberto. 
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 ESCOLA BÁSICA DE CARVALHOS 

 

A Escola Básica de Carvalhos fica localizada 

na freguesia de Medas. Esta escola possui 2 salas 

de aula, uma cozinha, um mini polivalente, 4 

WC’s e um espaço de recreio ao ar livre.  

 

 

 

 ESCOLA BÁSICA DE CHÃES 

 

A Escola Básica de Chães fica localizada na 

freguesia de Covelo. Esta escola possui 2 salas 

de aula, uma cozinha, um mini polivalente, 4 

WC’s e um espaço de recreio ao ar livre. 

 

 

 

 ESCOLA BÁSICA/JI CIMO DE VILA 

 

 Este estabelecimento de ensino, localiza-

se na freguesia de Melres, integra o pré-

escolar e 1.º CEB que funcionam em 

edifícios distintos.  

O Jardim-de-infância tem 2 salas de 

actividades, uma pequena sala 

polivalente/biblioteca, uma 

cozinha/refeitório (o refeitório não funciona 
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como tal mas o espaço foi aproveitado para sala de educadoras), um WC e um 

amplo espaço de recreio ao ar livre comum incluindo um parque infantil. 

O 1.º CEB funciona num edifício com 6 salas de aula, uma cozinha/refeitório, 

um polivalente, sala de professores e 8 WC’s. 

 

 

 ESCOLA BÁSICA DE EIRA DE MELO 

 

A Escola Básica de Eira de Melo fica 

localizada na freguesia de Melres. Esta escola 

possui 2 salas de aula, uma cozinha, um mini 

polivalente, 4 WC’s e um espaço de recreio ao ar 

livre. 

 

 

 

 ESCOLA BÁSICA / JI DE LIXA 

 

Este estabelecimento de ensino, situado 

na freguesia de Covelo, integra o pré-escolar 

e o 1º CEB num único edifício de Plano 

Centenário. 

    Este edifício tem 4 salas. Uma para 

actividades do Jardim de Infância, um 

pequeno espaço contínuo à sala de 

actividades, dois WC (um de adultos e outro 

para crianças). Duas salas de aula para o 1º 

CEB e uma comum onde funciona um centro de recursos e multimédia. Tem 

ainda um mini pavilhão onde decorrem as aulas de educação física e está 
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instalado o refeitório, assim como um pequeno espaço de recreio coberto e um 

amplo espaço de recreio ao ar livre. 

 

 ESCOLA BÁSICA DE MOREIRA 

 

A Escola Básica de Moreira fica localizada na 

freguesia de Melres. Esta escola possui 2 salas de 

aula, uma cozinha, um mini polivalente, 4 WC’s e 

um espaço de recreio ao ar livre. 

 

 

 

 ESCOLA BÁSICA DE VILA COVA 

 

A Escola Básica de Vila Cova fica localizada na 

freguesia de Medas.  Esta escola possui 2 salas de 

aula, uma cozinha, 4 WC’s e um pequeno espaço de 

recreio ao ar livre. 

 

 

 

 ESCOLA BÁSICA DE ZEBREIROS 

 

A Escola Básica de Zebreiros fica localizada na 

freguesia de Foz do Sousa. Esta escola possui 3 

salas de aula, 1 refeitório e 6 WC’s, aqui funciona 

também um ATL. 
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2.3  Os alunos 

 

Conforme já referimos, situamo-nos num território que na sua globalidade 

se encontra isolado dos grandes centros urbanos, isolamento que se reflecte em 

todas as crianças/jovens, na medida em que as oportunidades educativas são 

mais limitadas. 

De um modo geral, os alunos são oriundos de famílias que apresentam uma 

cultura predominantemente oral; famílias que não experienciaram a escola ao 

nível em que se encontram os seus filhos/educandos. Estes aspectos podem 

constituir um obstáculo ao contacto formal com a escola, se esta não lhes devolver 

uma imagem valorizada de si mesmas, da sua cultura e do seu modo de vida. 

Por vezes, o modo de vida destas famílias revela-se na adopção de hábitos, 

aparentemente desajustados. A necessidade de se sentirem incluídas é por vezes 

mais forte do que a crítica que são capazes de mobilizar para combater as 

tendências estruturantes dos hábitos de vida desencadeados pela sociedade face 

aos quais possuem vulnerabilidades. 

Do ponto de vista comportamental, os alunos são, na generalidade, 

obedientes e afáveis, participando com empenho nas actividades curriculares e 

nas extra-curriculares. 

 

2.4   Pessoal Docente e Pessoal Não Docente  

 

O corpo docente é constituído por cerca de 120 elementos, sendo que 90% 

pertence ao Quadro de Escola. Embora o corpo docente mantenha grande 

estabilidade, é no 1.º ciclo que se tem assistido a uma maior mobilidade (ver 

página 3 do Relatório da IGE). A estabilidade progressiva que se tem alcançado 

no corpo docente é um dos factores que contribuem para o sucesso educativo e o 

bem-estar da comunidade escolar. De um modo geral, o corpo docente mostra-se 

empenhado e receptivo à participação em projectos inovadores, quer da sua 

iniciativa, quer propostos por entidades externas. Considera-se, no entanto, 
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necessário reforçar, no próximo quadriénio, a articulação curricular entre ciclos e 

um acompanhamento mais sistemático da prática lectiva em sala de aula por 

parte dos departamentos curriculares (IGE, página 14).  

 

À semelhança do corpo docente, o corpo não docente das escolas do 

Agrupamento é estável e experiente. Do corpo não docente fazem parte cerca de 

quarenta assistentes operacionais. É de notar que nos JI se encontram colocadas 

assistentes operacionais com função de Animadoras Sócio-Culturais e, em alguns 

casos, funcionárias colocadas pelo Centro de Emprego (POC) via Autarquia Local. 

Integram também este grupo 8 elementos da administração escolar. O quadro do 

pessoal não docente encontra-se deficitário, sobretudo ao nível da Escola Básica À 

Beira Douro – Medas pelo que a ausência de um só elemento obriga à imediata 

reorganização do serviço. Do ponto de vista das habilitações académicas destes 

grupos profissionais, é de salientar que os funcionários que integram os serviços 

administrativos têm, na sua maioria, o 12.º ano. Ao nível das Assistentes 

Operacionais há uma grande heterogeneidade de habilitações – do 4.º ano ao 12.º 

ano de escolaridade. É de salientar que o pessoal administrativo e operacional 

tem manifestado interesse em aprofundar a sua formação tendo-se, porém, 

debatido com dificuldades em encontrar entidades formadoras (IGE, página 10). 

Assim, a Direcção do Agrupamento, atendendo ao relativo isolamento da região e 

às consequentes dificuldades em aceder a actividades culturais, e consciente da 

importância da formação quer para o desempenho profissional, quer para a 

qualidade de vida pessoal, procurará no próximo quadriénio protocolar com 

algumas entidades formação nas áreas que se entendam pertinentes para os seus 

funcionários. 

A inexistência de psicólogo e de outros técnicos (IGE, página 14) como 

assistente social, terapeuta de fala, representa um constrangimento para o 

desenvolvimento eficaz da acção educativa, na justa medida em que a sua 

colaboração permitiria fazer uma abordagem multidisciplinar aos problemas. 
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O órgão de gestão tem vindo a encorajar uma troca cooperativa de esforços 

entre pessoal docente e não docente, no respeito rigoroso do conteúdo funcional de 

cada grupo profissional em questão, sendo que essa colaboração fomentará uma 

melhor qualidade das relações interpessoais e de trabalho. 

2.5  Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 

As Associações de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do nosso 

Agrupamento constituem estruturas cujo grau de organização formal e informal é 

diverso, já que umas têm mais experiência. 

Independentemente da sua antiguidade e experiência, estas Associações 

constituem um modo estruturado de participação dos Encarregados de Educação 

nos órgãos de gestão da escola, assim como um modo de intervenção activa e 

directa, em igualdade de circunstâncias com os outros parceiros sociais, na 

Comunidade Educativa, contribuindo para a construção, operacionalização e 

avaliação do Projecto Educativo em presença. 

Constituem estruturas federadas, com estatutos próprios e sem fins 

lucrativos, cuja finalidade é congregar, coordenar, dinamizar, defender e 

representar, a nível do Agrupamento, o movimento associativo de pais e intervir, 

conforme se assinalou, como parceiro social junto dos órgãos de soberania, 

autoridades e instituições, permitindo que se operacionalize o direito e o dever 

dos Encarregados de Educação de participarem na educação integral dos seus 

filhos e educandos.  

Estas estruturas encontram na FAPAG - Federação de Associações de Pais 

de Gondomar – um apoio experiente e um parceiro privilegiado na resolução de 

problemas. 
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3. OPÇÕES BÁSICAS DO AGRUPAMENTO 

 

3.1  Princípios Orientadores: Concepção de Escola e de 

Educação 

 

Os princípios orientadores assentam em dois pilares: por um lado na 

convicção da possibilidade de se construir um projecto de escola orientado por 

valores fundamentais – solidariedade, fraternidade, igualdade e liberdade; por 

outro, na adequação destes valores a um território cuja especificidade temos 

vindo a tentar definir. 

Pretende-se que a Escola: 

  Se afirme como um espaço de inclusão pessoal e social capaz de respeitar o 

património cultural local e global, construindo proactivamente um diálogo 

transformador entre a cultura de origem dos seus alunos e a cultura escolar; 

 

  Desenvolva a consciência ambiental global e local, revalorizando os seus 

recursos naturais, incitando à participação cívica dos professores, alunos e 

comunidade envolvente na identificação e resolução dos problemas, 

promovendo a sua defesa e exploração sustentada; 

 

  Exija a todos a disponibilidade, o empenho e a determinação nas acções 

que potenciam a formação pessoal e social dos seus discentes, assim como a 

sua integração social, inovando no tipo de oportunidades e qualidade do 

ensino/formação que oferece (projectos, clubes); 

 

  Crie estratégias de ensino, defesa e valorização da língua e da cultura 

portuguesas, numa perspectiva de integração universal, de solidariedade e 

de cooperação internacional e intercultural; 
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  Crie condições técnicas que permitam a inovação educativa, 

nomeadamente no domínio do ensino experimental (criação de salas 

laboratório); 

 

  Defenda o direito à diferença, respeitando as personalidades, as aptidões, 

os ritmos de aprendizagem, a natureza dos projectos individuais de vida, 

bem como a valorização dos diferentes saberes e culturas; 

 

  Opte por uma pedagogia activa que perspective o acto educativo para além 

dos saberes disciplinares, sendo capaz de articular diferentes áreas do saber 

e   trocar saberes e experiências entre os diversos ciclos ( nomeadamente  

com as AEC´S em prol de uma melhor integração e enriquecimento do 

processo ensino/aprendizagem dos alunos); 

 

  Defenda e aprofunde os direitos da criança/adolescente, promovendo a sua 

realização enquanto ser em crescimento; 

 

  Tenha consciência da sua inserção na comunidade e da sua obrigação de 

prestar um serviço público, promovendo o desenvolvimento e a educação de 

adultos, permitindo a melhoria das habilitações académicas dos 

Pais/Encarregados de Educação; 

 

  Se oriente por uma liderança forte e partilhada e numa cultura de 

permanente auto-avaliação; 

 

  Seja proactiva e se implique na construção dos percursos educativos de 

todas as crianças / jovens, diligenciando junto da comunidade educativa e da 

tutela a criação de condições de acesso e sucesso educativo (universalização 

do pré-escolar e alargamento ao ensino secundário); 
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 Seja um espaço social com uma identidade colectiva, constituído por 

pessoas que estabeleçam entre si relações de cordialidade e de cooperação, 

pessoal e/ou profissional.   

 

3.2   Finalidades Educativas 
 

Mobilizar a Comunidade Educativa para a 

participação na Vida Escolar 
 

 Assumir a escola como um sistema da comunidade local, ou seja, uma 

instituição ao serviço do desenvolvimento local e da democratização social, 

identificando as várias associações locais e o teor das suas actividades; 

 Promover um elevado nível de participação dos Pais e Encarregados de 

Educação na vida da escola;  

 Aproximar a escola da família através da visibilidade dada aos trabalhos 

dos alunos;  

 Fomentar a criação de parcerias com as entidades públicas e privadas 

locais a fim de favorecer a ampliação, a qualidade educativa e a distribuição 

mais justa de actividades culturais; 

 Articular a acção educativa e a acção social, no sentido do desenvolvimento 

local; 

 Envolver e co-responsabilizar os diversos parceiros na identificação e na 

resolução de problemas. 
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Promover o sucesso educativo e prevenir o abandono 

escolar desenvolvendo um sentido de educação para 

a vida baseado nos pilares educativos definidos pela 

UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos, aprender a ser 
 

 Percepcionar a educação como um processo que envolve competências ao 

nível do saber, do aprender a aprender, do saber estar e do saber fazer; 

 Desenvolver uma consciência ética baseada em valores humanísticos: 

justiça, paz, solidariedade; 

 Educar os alunos na e para a tolerância na e para a solidariedade, com 

vista à construção de um mundo mais justo, livre, igualitário e fraterno; 

 Favorecer o desenvolvimento integral do ser humano, seja qual for a 

natureza das suas capacidades e/ou gravidade das suas limitações; 

 Desenvolver atitudes de reflexão, de crítica construtiva, de participação 

democrática e de adaptação à mudança; 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência ecológica, 

promovendo competências de cidadania e de participação; 

 Promover o alargamento do pré-escolar a todas as crianças do território; 

 Promover o acesso de todos a um leque diversificado de bens culturais; 

 Assegurar níveis de escolaridade básica bem sucedida a todos os alunos, 

promovendo a sua integração escolar, social e cultural; 

 Respeitar as culturas de origem dos alunos (cultura oral, cultura popular), 

a sua individualidade, capacidades, necessidades e ritmos de aprendizagem; 

 Promover processos de discriminação positiva para as crianças em risco de 

insucesso ou abandono escolar; 

 Promover a participação das crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de pertença; 
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 Exigir da tutela apoios, recursos e melhores condições de trabalho para 

docentes e alunos; 

 Assegurar precocemente o diagnóstico e o acompanhamento dos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais e favorecer a  sua integração escolar 

e social; 

 Dar visibilidade às iniciativas inovadoras; 

 Aprofundar, enquanto Agrupamento, uma consciência cívica que não se 

centre apenas em si mesma, enquanto organização, avaliando apenas o 

presente, mas que seja proactiva na construção de futuros desejáveis. 

 

Aprofundar a construção do Agrupamento enquanto 

organização humanizada, democrática e aprendente 

que a todos dê a palavra no planeamento e 

desenvolvimento da acção educativa 
 

 Criar uma gestão dinâmica que garanta uma política escolar global, 

respeitando os princípios da direcção e da colegialidade;  

 Elaborar normas e finalidades claramente definidas e de comum acordo, 

materializadas no seu Regulamento Interno do Agrupamento; 

 Promover uma cultura de avaliação com carácter sistemático e de forma 

participada, desenvolvendo práticas de auto-avaliação que conduzam a uma 

melhoria da qualidade do serviço educativo;  

 Favorecer uma estratégia de formação permanente e de aperfeiçoamento 

do pessoal docente e não docente; 

 Avaliar continuamente a qualidade da escola através de uma prática 

estruturada de auto-avaliação; 

 Criar momentos formais e informais (plataforma digital) de 

partilha/debate das linhas fundamentais dos documentos estruturantes do 

Agrupamento; 
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4. PLANO DE ACÇÃO   

 

4.1  Identificação dos principais problemas educativos e 

definição de Objectivos 

 

Como será sensato admitir, a Escola não pode resolver em absoluto os 

problemas sociais, nomeadamente a pobreza, o desemprego, a fragilidade das 

redes sociais, em suma, as desigualdades. Mas esta impossibilidade não impede, 

antes incita, que se reconheça a diversidade de alunos e que implementemos um 

conjunto de ofertas pedagógicas diversificadas que constituam, por um lado, 

formas diversas de construir o conhecimento e, por outro, concebam o 

conhecimento como um processo mais amplo, que não se restringe apenas ao 

saber curricular, mas que se repensa como forma de agir, de aprender a ser e de 

aprender a viver com os outros. Defende-se, pois, uma escola humana que 

reconheça a importância social fundamental das aprendizagens formais, mas que 

não dispense ensinar a tolerância, a solidariedade, o sentido de justiça e a crença 

na possibilidade de transformação dos «destinos» colectivos e individuais.  

Sabemos que a construção inovadora de práticas educativas pressupõe 

meios e a co-responsabilização da comunidade educativa; parte deste desafio 

encontra-se nas nossas mãos.  

Apresentamos de seguida os Eixos que definem os problemas, a saber, o 

Eixo 1 - Contexto de Acção Educativa; o Eixo 2- Promover o sucesso educativo e 

prevenir o abandono escolar e, por fim, o Eixo 3 – Organização humanizada, 

democrática e aprendente, enquadrando-os nos objectivos, estratégias e metas 

que nos propomos atingir neste quadriénio. 
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EIXO 1 – CONTEXTO DA ACÇÃO EDUCATIVA 
 
 

MOBILIZAR A COMUNIDADE EDUCATIVA PARA A PARTICIPAÇÃO NA VIDA 

ESCOLAR 

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

 

 

 

 

Promover um 

contacto mais 

individualizado com 

os EE. 

 

 Organização de momentos 

diversificados de atendimento 

dos EE; 

 Organização de actividades 

formativas (seminários, 

colóquios, …) conjuntas que 

promovam a integração dos EE 

nas dinâmicas do 

Agrupamento; 

 Criar melhores condições para 

as reuniões com os 

Encarregados de Educação. 

 Criar condições para que 

gradualmente os Encarregados 

de Educação ajudem os seus 

educandos nas áreas de estudo 

e organização da actividade 

discente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumentar a 

participação dos EE.  

 

 

 

Promover a 

educação de adultos 

e permitir a 

melhoria das 

habilitações 

académicas dos 

Pais/Encarregados 

de Educação. 

 

 Criação de condições para a 

formação e manutenção de 

turmas de Educação e 

Formação de Adultos que 

respondam às necessidades de 

formação dos encarregados de 

educação. 

 Divulgação dos EFA escolares  

junto dos Pais/Encarregados de 

Educação; 

  Incentivo aos 

Pais/Encarregados de 

Educação dos nossos alunos 

para se inscreverem em EFA 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

 Levar a cabo três 

ofertas educativas a 

este nível 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

 

Promover a 

Biblioteca Escolar 

junto da 

comunidade 

educativa, de forma 

a constituir-se como 

recurso ao serviço 

desta. 

 

 

 Organização de actividades 

integradoras das famílias e 

outros elementos da 

comunidade. 

 Recepção dos encarregados de 

educação em dias de reunião 

com os respectivos directores 

de turma, dando a conhecer o 

espaço e as suas 

potencialidades. 

 Participação das famílias e/ou 

seus representantes em 

pequenos projectos promotores 

da leitura. 

 

 

 Sistematizar as 

acções culturais, 

pedagógicas ou 

lúdicas, para 

estabilizar a 

participação das 

famílias e/ou outros 

intervenientes. 

 

Promover 

actividades 

relacionadas com a 

Educação Parental, 

em parceria com a 

Rede Social do 

concelho de 

Gondomar. 

 

 

 Promoção de acções de 

formação, seminários sobre 

Parentalidade positiva; 

 Abordagem da temática em 

reuniões com Encarregados de 

Educação. 

 

 

 

 Promover duas 

actividades de 

Educação Parental 

por ano lectivo 

 

 

 

Denunciar todas as 

situações de 

exclusão social. 

 

 Estabelecimento de 

parcerias com as entidades 

que têm responsabilidades 

na criação de condições 

que evitem a exclusão 

social.  

 

 

 Aumentar o número 

de parcerias 

estabelecidas 
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EIXO 2 – PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO E PREVENIR O 

ABANDONO ESCOLAR 

 

DESENVOLVER UM SENTIDO DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA BASEADO NOS 

PILARES EDUCATIVOS DEFINIDOS PELA UNESCO: APRENDER A CONHECER, 

APRENDER A FAZER, APRENDER A VIVER JUNTOS, APRENDER A SER 

 

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

 

 

Promover as 

condições 

necessárias para a 

universalização da 

educação Pré-

Escolar no 

Agrupamento. 

 

 

 Estudo demográfico da 

área de influência do 

Agrupamento que permita 

fazer um levantamento das 

crianças na idade pré-

escolar e propor iniciativas 

que conduzam à 

universalização do ensino 

pré-escolar. 

 

 

 

 Atingir 100% de crianças 

em idade pré-escolar 

matriculadas 

 

 

Criar condições 

para a constituição 

de turmas com 

apenas um ano de 

escolaridade (1º 

ciclo). 

 

 Promoção de iniciativas 

que permitam analisar e 

implementar um novo 

modelo estrutural, 

envolvendo a Autarquia, as 

Associações de Pais e EE e 

as estruturas de orientação 

educativa do Agrupamento. 

 

 

 

 Aumentar 

os graus de autonomia 

pedagógica que permita o 

aumento do número de 

turmas de ano único (seis 

na actualidade) 

 

 

 

Criar uma rede de 

apoio a alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem (1.º 

Ciclo). 

 

 

 Disponibilização dos meios 

humanos e técnicos 

existentes no Agrupamento 

para o efeito. 

 

 

 

 

 

 Aumentar as 

percentagens alunos 

apoiados 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

 

 

Estabelecer como 

prioritárias as 

aprendizagens do 

Português e da 

Matemática. 

 

 Promoção de mecanismos 

de articulação curricular 

que desenvolvam 

competências relacionadas 

com o Português e com a 

Matemática. 

 

 Continuar a implementar 

“provas aferidas internas” 

nos três ciclos de ensino. 

 

 Participar nas iniciativas 

nacionais e regionais de 

formação de professores 

 

 Melhorar gradualmente 

os resultados dos alunos 

nas Provas de Aferição 

 

 

 

A Biblioteca deverá 

constituir-se como 

organização 

pedagógica 

fundamental no 

desenvolvimento do 

trabalho curricular, 

cultural e de 

ocupação dos 

tempos livres. 

 

 

 Apoio na pesquisa e 

elaboração dos trabalhos 

curriculares e outros. 

 Realização de actividades 

promotoras das literacias. 

 Articulação com as 

estruturas de gestão e 

organização da escola. 

 Apoio e acompanhamento 

às Escolas e Jardins de 

Infância do Agrupamento. 

 

 

 Apetrechar e modernizar 

a Biblioteca Escolar de 

forma a dar resposta às 

necessidades das escolas 

e Jardins de Infância do 

Agrupamento. 

 

Encontrar formas 

de articulação 

entre as actividades 

lectivas e as 

actividades de 

enriquecimento 

curriculares (AEC), 

tornando-as 

complementares.  

 

 Criação de um modelo de 

articulação entre as 

actividades curriculares e 

as actividades de 

enriquecimento curricular 

(AEC) que permita 

optimizar as 

potencialidades de ambas, 

conferindo mais 

importância às actividades 

extracurriculares. 

 

 

 Ter um modelo de AEC 

que satisfaça as 

necessidades dos 

Encarregados de 

Educação e do 

Agrupamento 

 

 

 

 

Criar condições 

técnicas que 

permitam a 

inovação educativa. 

 

 Disponibilização dos meios 

técnicos existentes no 

Agrupamento para 

promoção da inovação 

educativa. 

 Análise e encorajamento 

das opções de autonomia 

 

 Aumentar 

progressivamente a 

utilização dos meios 

técnicos em contexto de 

sala de aula (nº de aulas 

em que eles são 

utilizados) 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

técnica e científica e da 

liberdade de escolha dos 

métodos de ensino, das 

tecnologias e técnicas de 

educação e dos tipos de 

meios auxiliares de ensino 

mais adequados, no 

respeito pelo currículo 

nacional, pelos programas 

e pelas orientações 

programáticas curriculares 

ou pedagógicas. 

 Contratualização da 

formação ao nível da 

“supervisão pedagógica”. 

 

 

 Aumentar 

progressivamente de 

encontros entre docentes, 

no sentido de partilha de 

boas práticas 

 

 

 

 

Aprofundar a 

articulação inter-

ciclos 

 

 Criação de documentos 

orientadores que permitam 

uma optimização curricular 

entre Ciclos, 

nomeadamente entre o 1º e 

o 2º Ciclos e entre o 2º e o 3º 

Ciclos. 

 Criação, conjunta, de 

instrumentos pedagógicos e 

avaliativos. 

 

 Criar, aplicar e avaliar 

documentos que 

permitam a optimização 

curricular entre Ciclos, 

 Criar, em trabalho 

cooperativo, 

instrumentos 

pedagógicos e 

avaliativos. 

 

 

Promover a 

inclusão de alunos 

com necessidades 

educativas 

especiais. 

 

  

 Criação de percursos 

específicos que respondam 

às necessidades 

evidenciadas. 

 

 

 Garantir a inclusão de 

todos os alunos 

 

 

Promover uma 

educação de 

excelência. 

 

 Criação de um modelo 

integrado contendo 

actividades 

extracurriculares que 

estimulem e promovam a 

excelência educacional; 

 Divulgação dos 

trabalhos/actividades 

desenvolvidas por alunos 

que apresentam grandes 

potencialidades numa ou 

 

 

 

 Aumentar o número de 

alunos presente no 

quadro de excelência da 

Escola 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

várias áreas. 

 

 

 

 

 

Diminuir o 

insucesso escolar 

no Agrupamento. 

 

 

 Melhoria das práticas 

lectivas através da 

diversificação das 

estratégias educativas; 

 Promoção e incentivo ao 

uso de actividades 

experimentais; 

 Promoção e incentivo ao 

uso das novas tecnologias; 

 Monitorização do sucesso 

através da crescente 

implementação de “provas 

aferidas internas” nos 

diferentes ciclos e 

disciplinas. 

 

 Diminuir em 1% o 

insucesso escolar por 

disciplina/ciclo/ano; 

 Igualar/ superar a média 

nacional dos resultados 

externos  em Português e 

Matemática (2.º e 3.º 

Ciclos) em cada ano 

lectivo; 

 Aproximar/ Igualar os 

nossos resultados às 

médias nacionais nas 

provas aferidas (1.º 

Ciclo). 

 

 

 

 

Diminuir o 

abandono escolar. 

 

 Criação de mecanismos que 

previnam o abandono; 

 Promoção de parcerias que 

permitam criar soluções 

para situações limite. 

 Implementação de 

projectos que visem atingir 

uma taxa de abandono 

escolar nula; 

 Criação do “Pólo de Ensino 

Secundário do 

Agrupamento”. 

 

 

 Garantir aos nossos 

alunos condições para a 

frequência da escola 

durante 12 anos de 

escolaridade. 

 

 

 

 

Promover a criação 

de percursos 

escolares 

alternativos: TPCA 

e CEF. 

 

 Criação de turmas de 

Percurso Curricular 

Alternativo que respondam 

às necessidades específicas 

de alguns alunos; 

 Criação de condições para a 

formação de turmas de 

Cursos de Educação e 

Formação de Jovens que 

respondam às necessidades 

de alunos com maiores 

dificuldades na 

 

 

 

 Criar em cada ano o 

número de turmas 

necessárias em função 

dos alunos referenciados 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

aprendizagem teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propor a criação de 

um pólo de ensino 

secundário 

 

 Dar resposta à necessidade 

crescente de continuidade 

da escolaridade dos nossos 

alunos (12 anos); 

 Dar resposta à necessidade 

premente das famílias com 

mais dificuldade 

económicas de poderem 

assegurar a continuidade 

da escolaridade dos seus 

educandos 

 Reunir os apoios das várias 

entidades interessadas no 

processo: Câmara, Juntas, 

Associação de Pais, DREN 

 Coordenação dos esforços 

das várias entidades; 

 

 

 

 

 

 

 

 Ter turmas de ensino 

secundário no 

Agrupamento que 

absorvam a maioria dos 

nossos alunos do 3º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

Incentivar e 

promover 

Actividades 

Extracurriculares. 

 

 Apoio às Actividades 

Extracurriculares 

existentes, nomeadamente 

o Desporto Escolar e os 

Clubes e Projectos que 

envolvam alunos. 

 Dar continuidade à 

Dinamização da Actividade 

Interna do Desporto 

escolar, mantendo a 

atribuição (sempre que 

possível) de uma hora 

comum em cada ano de 

escolaridade. 

 Criação de condições para o 

aparecimento de outros 

Projectos complementares, 

ou não, aos existentes. 

 Elaboração de um estudo 

 

 Aumentar o número de 

alunos inscritos nos 

diversos projectos. 

 Disponibilizar recursos 

para um bom 

desenvolvimento e 

sustentabilidade dos 

projectos. 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

diagnóstico da realidade do 

Agrupamento em relação 

às preferências dos alunos 

relativas a actividades 

complementares/clubes. (1 

por ano). 

 

 

 

 

Dotar o 

Agrupamento dos 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação. 

 

    

 Protocolos com parceiros da 

Rede Social do concelho de 

Gondomar ou 

Universidades. 

  

 

 Criar o serviço de 

Psicologia e Orientação. 

 

Incentivar ao total 

cumprimento da 

componente lectiva. 

 

 Criação de um modelo 

organizacional que 

permita o cumprimento 

da totalidade da 

componente lectiva. 

 

 

 Atingir 99% de execução 

da componente lectiva 

 

EIXO 3 - ORGANIZAÇÃO HUMANIZADA, DEMOCRÁTICA E APRENDENTE 

 

APROFUNDAR A CONSTRUÇÃO DO AGRUPAMENTO ENQUANTO 

ORGANIZAÇÃO QUE DÊ A PALAVRA A TODOS NO PLANEAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DA ACÇÃO EDUCATIVA 

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

 

 

 

 

 

 

Promover um clima 

propício à 

aprendizagem. 

 

 Promoção de um amplo debate, 

envolvendo professores, 

alunos, Assistentes 

Operacionais e Encarregados 

de Educação, no sentido de 

criar um código de conduta a 

implementar no Agrupamento. 

 Implementação de projectos 

 

 

 

 

 

 

 Implementar um 

Código de conduta  

 Cumprir 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

que visem diminuir/erradicar 

comportamentos disruptivos. 

 Criação de mecanismos de 

prevenção de comportamentos 

violentos; 

 Promoção de comportamentos 

adequados à sala de aula; 

 Criação de um ambiente 

escolar controlado, ordenado e 

disciplinado; 

 Criação do Gabinete de Apoio 

ao Aluno (GAPA); 

 Utilização da Mediação 

educativa como privilegiado de 

resolução de problemas sociais. 

 

 

integralmente das 

regras definidas em 

Regulamento Interno 

 Diminuir o número 

de participações 

disciplinares 

 

 

Promover o 

trabalho 

colaborativo entre 

os professores do 

mesmo grupo de 

recrutamento e/ou 

departamento. 

 

 Sessões de trabalho conjunto 

entre professores nos 

diferentes âmbitos: na 

articulação curricular; na 

criação de instrumentos 

pedagógicos e avaliativos; 

 Aposta numa supervisão 

pedagógica que potencie a 

avaliação formativa das 

práticas. 

 

 

 Aumentar o número 

de 

encontros/reuniões 

para elaboração de 

instrumentos 

pedagógicos e 

avaliativos; 

 Implementar práticas 

de supervisão 

formativa. 

 

 

 

Melhorar as 

condições de 

trabalho no 

Agrupamento. 

 

 Candidatura a possíveis 

financiamentos nacionais e 

internacionais que permitam o 

apetrechamento do 

Agrupamento a nível de 

material e de recursos 

humanos; 

 Estabelecimento de parcerias 

que potenciem a melhoria das 

condições de trabalho. 

 

 

 

 

 

 Aumentar o número 

de protocolos 

estabelecidos 

 

 

O espaço Biblioteca 

deverá ser um pólo 

aglutinador das 

 

 Exposições várias, 

dinamizadas pela equipa da 

BE, pelos professores e pelos 

alunos. 

 

 Dar início a algumas 

destas acções, e 

continuidade a 

outras melhorando a 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

diversidades 

culturais do 

Agrupamento. 

 

 Divulgação de informação 

cultural e lúdica. 

 Constituição de grupos com 

diferentes níveis de 

aprendizagem em tarefas ou 

projectos da BE. 

 

 

 

 

nossa intervenção. 

 

 

 

 

 

 

Promover um clima 

propício a uma 

avaliação de 

desempenho 

docente justa e 

pacífica. 

 

 Estabelecimento de regras e de 

instrumentos claros;  

 Promoção/incentivo à 

participação em formação 

específica para que os 

profissionais envolvidos se 

sintam preparados para a 

efectuar; 

 Promoção de uma avaliação de 

desempenho profissional 

adequada à realidade e às 

condições de trabalho no 

Agrupamento; 

 Promoção / incentivo da 

participação dos docentes na 

análise/criação de 

instrumentos de suporte do 

processo; 

 Incentivo a uma avaliação que 

tenha consequências 

essencialmente formativas; 

 Reconhecimento do mérito no 

desempenho profissional. 

 

 

 Avaliar, por ciclo 

avaliativo, o grau de 

satisfação 

profissional dos 

docentes com o 

processo; 

 

 Aumentar 

progressivamente o 

grau de satisfação 

profissional. 

 

 

 

Gerir os recursos 

humanos do 

Agrupamento, 

respeitando o 

princípio da 

manutenção dos 

postos de trabalho 

(no estrito 

 

 Criação de uma oferta 

educativa diversificada que 

permita potenciar todas as 

qualidades do corpo docente 

em exercício de funções no 

Agrupamento; 

 Solicitação junto da 

administração educativa dos 

créditos horários necessários 

para essa oferta; 

 

 Avaliar, anualmente, 

o grau de satisfação 

dos docentes e não 

docentes. 

  

 Aumentar 

progressivamente o 

grau de satisfação. 

 

 Não existir horários 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

cumprimento da 

Lei). 

 Articulação com a Autarquia 

na gestão do pessoal não 

docente; 

 Adequação das competências 

vocacionais dos docentes ao 

trabalho desenvolvido na 

componente não lectiva. 

 

 

 

zero em nenhum 

grupo disciplinar em 

cada ano lectivo 

 

Promover um clima 

relacional, pessoal e 

profissional, 

equilibrado. 

 

 Incentivo à realização de 

actividades que promovam o 

relacionamento interpessoal e, 

consequentemente, melhorem 

o relacionamento profissional 

entre os elementos do 

Agrupamento. 

 

 

 Manter, e se possível, 

aumentar o número 

de actividades anuais 

de convívio para a 

comunidade 

educativa 

 

Promover uma 

eficaz gestão de 

potenciais conflitos. 

 

 Criação de mecanismos que 

permitam a prevenção de 

situações de conflitualidade; 

 Gestão sensata de situações de 

conflito. 

 

 

 Não existir conflitos 

para mediar 

 

 

Promover uma 

dinâmica cíclica de 

auto-avaliação do 

Agrupamento. 

 

 Construção do processo de 

auto-avaliação do 

Agrupamento, de dois em dois 

anos lectivos. 

 Solicitação junto da 

administração educativa dos 

créditos horários necessários 

para o trabalho de equipa; 

 Estabelecimento com entidades 

externas protocolos que visem 

a melhoria do processo de auto-

avaliação. 

 

 

 Ter processos 

avaliativos internos 

concluídos a cada 

dois anos lectivos 

 

 Concretizar 

protocolos 

 

 

Preparar os 

instrumentos que 

permitam propor ao 

ME a celebração de 

 

 Actualização do Projecto 

Educativo, do Regulamento 

Interno, dos Planos Anual e 

Plurianual de Actividades e 

do Orçamento,  

 

 Ter documentos 

actualizados; 

 Ponderar e decidir 

sobre a celebração do 

contrato de 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS 
METAS 

(a atingir até 2013) 

um contrato de 

autonomia do 

Agrupamento. 

 Elaboração do relatório 

Anual de Actividades, da 

conta de gerência e do 

relatório de auto-avaliação, 

permitindo a celebração de 

um contrato de autonomia. 

 

autonomia. 

 

 

 

 

4.2  Acompanhamento e avaliação do Projecto 

 

A aprovação, o acompanhamento e a avaliação deste Projecto Educativo 

são da competência do Conselho Geral (alínea c) do número 1 do artigo 13.º do 

Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de Abril.  

A equipa de Auto-Avaliação do Agrupamento, no âmbito das competências 

definidas em Regulamento Interno, organiza mecanismos de análise, através da 

recolha de dados para a realização desta avaliação. 
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ANEXO 1 - MAPA DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB1 MOREIRA 

EB1/JI  CIMO VILA 

EB1 EIRA DE MELO 

 

EB1 BRANZELO 

JI BRANZELO 

EB1 CARVALHOS 

EB1 VILA COVA 

EB À BEIRA DOURO - MEDAS 

JI MEDAS 

JI VILA COVA 

EB1/JI  LIXA 

EB1 ZEBREIROS 

JI ZEBREIROS 

JI CHÃES 

EB1 CHÃES 
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ANEXO 2 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO AGRUPAMENTO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SEDE 

 

Escola Básica 

À Beira Douro 

MEDAS 

 

EB DE 

CHÃES 

 

EB DE 

ZEBREIROS 

 

EB DE  

BRANZELO 

 

 

EB/JI DE 

LIXA   

 

 

EB DE VILA 

COVA 

 

EB DE 

CARVALHOS 

 

JI DE 

CHÃES 

 

 

JI DE VILA 

COVA 

 

 

JI DE 

MEDAS 

 

EB DE  

EIRA DE  

MELO 

 

EB/JI DE 

CIMO DE  

VILA  

 

E.B. DE  

MOREIRA 

 

 

JI DE 

BRANZELO 

 

 

JI DE  

ZEBREIROS 
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ANEXO 3 – RESULTADOS ESCOLARES NOS ÚLTIMOS ANOS 

 

Escola Básica À Beira Douro – Medas 

ANO 

LECTIVO 

N.º de Alunos 

Insucesso escolar 

(Não transitaram) 

Transitaram Abandono 

2.º C 3.º C Tot. 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 2.º C 3.º C Tot. 2.º C 3.º C Total 

2005/2006 265 439 704 18 6,8% 68 15,5% 86 12,2% 245 363 608 2 8 10 1,4% 

2006/2007 222 407 629 16 7,2% 65 16% 81 12,9% 204 341 545 2 1 3 0,5% 

2007/2008 240 357 597 23 9,6% 51 14,3% 74 12,4% 215 303 518 2 3 5 0,8% 

2008/2009 261 392 653 15 5,7% 38 9,7% 53 8,1% 246 354 600 0 0 0 0 % 

 

Quadro 1 - Análise do Insucesso Escolar no 2.º e no 3.º Ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


