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Introdução 
«Projeto educativo» o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de 

escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e 

gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir 

a sua função educativa. 

Decreto-Lei 75/2008 de 22 de abril. 

“O Projeto Educativo de Escola é um documento de planificação da ação educativa.” (Carvalho 

& Diogo, 2001, p. 46).  

O Projeto Educativo é um documento de planeamento institucional que representa um 

verdadeiro plano estratégico de longo prazo para a escola, constituindo não só um quadro de 

operacionalização de um projeto de gestão no âmbito da autonomia, mas também um documento 

que consagra a sua orientação educativa, abordando a Missão, a Visão, os Objetivos Gerais.  

A Escola deve orientar a sua ação, partindo de determinados referentes, projetando-se num 

futuro desejado. Podemos dizer que o Projeto Educativo “cria a matriz de suporte” que irá ser 

concretizada pelo Plano de Ação Estratégica, pelo Plano de Melhoria e pelo Plano Anual de 

Atividades. O mesmo visa responder às necessidades fundamentais da comunidade educativa, 

nomeadamente de professores e alunos, dos pais e encarregados de educação, assim como do 

meio económico e social.  

Estamos perante um documento estratégico, orientador da ação educativa deste Agrupamento 

de Escolas que visa a promoção de “Uma Escola que Aprende”.  

 

1. Dados relevantes sobre o enquadramento local 

1.1 Do território educativo 

O concelho de Vila Nova de Famalicão apresentou, entre 2001 e 2011, uma taxa de variação da 

sua população de 5% (de 127 567 para 133 832). No mesmo período, a taxa de variação dos 

alojamentos aumentou 20% (55 285) e a das famílias aumentou 14% (45 162). 

Esta dinâmica fortemente positiva registada no último censo deve no entanto ser encarada com 

algumas reservas. Segundo os últimos dados disponíveis1, em 2012 o saldo natural foi de apenas 85 

indivíduos, insuficientes para compensar o saldo migratório negativo de -317 indivíduos. Esta 

inversão da dinâmica demográfica, a que não deve ser alheia a atual crise, acaba por eliminar uma 

das principais mais-valias da região. A NUT do Ave teve, em 2012, saldos (natural e migratório) 

negativos. 

                                                           
1 PORDATA, 2013. 
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No último período intercensitário a variação de população residente nas freguesias que 

constituem o território educativo do agrupamento foi a que a seguir se apresenta. 

 

Variação de população residente nas freguesias que constituem o território educativo do agrupamento. 

Freguesia 2001 2011 Taxa de variação 

Ribeirão 8298 8828 6% 

Lousado 3725 4057 9% 

Fradelos 3337 3914 17% 

Vilarinho das Cambas 1319 1366 4% 

Fonte: INE, Censos 2011. 

 

Destes dados podemos concluir que apenas uma das freguesias do território educativo 

apresenta uma dinâmica demográfica inferior à do concelho (Vilarinho das Cambas). Ribeirão, 

apesar de continuar a ser a freguesia mais populosa, com cerca de 48,6% do total dos residentes 

das freguesias consideradas, perde claramente em dinamismo demográfico para Lousado e 

Fradelos. 

Quanto ao tecido económico, o concelho de Famalicão possui, segundo dados disponíveis na 

página da Câmara Municipal, 4672 empresas, responsáveis por 51 053 empregos. A taxa de 

desemprego situava-se nos 12,6% e o peso de cada um dos principais grupos de atividade 

económica era o seguinte. 

Registe-se ainda que, do total das empresas, 5,3% exportava para a União Europeia e apenas 5% 

para fora da União Europeia. A existência de um pequeno número de grandes empresas de carácter 

fortemente exportador acaba, no entanto, por conferir ao concelho essa vocação.  

Peso relativo do emprego nos diferentes grupos de empresa em Vila Nova de Famalicão. 

Grupo Peso relativo 

Agricultura, Silvicultura, Caça e Pesca 0,7% 

Indústrias extrativas 0,1% 

Indústrias transformadoras 52,8% 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água  0,6% 

Construção e obras públicas 10,7% 

Comercio, hotelaria e restauração 16,6% 

Transportes, armazenagem e comunicações 2,0% 

Atividades financeiras, imobiliárias e de apoio às empresas 7,3% 

Administração pública, saúde e outros 9,2% 

Fonte: http://www.cm-vnfamalicao.pt/ 

 

Apesar da evolução recente noutras áreas de atividade, o concelho continua a ser dominado, em 

termos económicos, pelo setor transformador. Este domínio resulta do número de empregos 

criados (26 949), quer ainda do número de empresas que lhe estão dependentes (serviços, 

transportes, etc.).  
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Quanto ao número total de empresas o destaque vai, no entanto, para o grupo do comércio, 

hotelaria e restauração, que representam já cerca de 35,9% do total (seguido pelo grupo das 

indústrias transformadoras com 26,1%). 

Segundo o último relatório socioeconómico do concelho2, devem reter-se, ainda, os seguintes 

dados: 

- o envelhecimento acelerado da população residente, com reflexos na estrutura da população 

ativa – a população com mais de 65 anos passou de 9210 efetivos em 1991 para 17 703 em 2009: 

- quebra, entre 1991 e 2009, de mais de 10 mil jovens com idade inferior a 25 anos (de 49 347 

para 38 471). 

- aumento da população ativa (entre 25 e 64 anos) garantida através da capacidade de atração 

de população ativa dos municípios circundantes; 

- reforço da dinâmica de urbanidade e de abandono da ruralidade – das 49 freguesias 

existentes, 18 são consideradas Mediamente Urbanas e 31 Predominantemente Urbanas.  

 

1.2 Do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas de Ribeirão, atualmente composto por sete estabelecimentos de 

ensino e cerca de mil e setecentos alunos, está inserido num concelho onde se têm registado 

algumas dinâmicas que importa destacar. 

A primeira está relacionada com o aparecimento de grandes agrupamentos verticais, reunindo 

escolas de diferentes graus de ensino e geograficamente distantes. Esta nova realidade impõe uma 

repartição de tutelas entre município e governo relativamente à organização dos diferentes 

parques escolares. 

Outros dados importantes estão relacionados com a elevada taxa de cobertura do concelho em 

todos os graus de ensino, que acabaram por direcionar as atenções para a promoção da qualidade. 

Neste projeto salientamos a importância do Plano Estratégico Educativo Municipal: primeiro 

porque assume uma relevância fundamental enquanto instrumento de gestão estratégica; segundo 

porque virá traduzir a ação do Município em termos de políticas educativas, articulando-a com 

todos os agentes do território, as escolas, mas também com a sociedade civil, no pressuposto de 

que o conceito de educação deve ser entendido de uma forma ampla e abrangente, envolvendo 

todas as oportunidades de educação formal, não formal e informal; terceiro porque o Município é 

um agente privilegiado no conhecimento da sua população, pelo que é um elemento fundamental 

no processo de melhoria e eficácia da escola. 

                                                           
2 Comissão Eventual de Análise da Situação Socioeconómica na Área do Município de Vila Nova de Famalicão, 
fevereiro de 2011.  
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Quanto ao nosso Agrupamento, a qualidade pode ser aferida, tendo em conta diversos dados 

relevantes: 

- percentagens de sucesso, materializadas nas taxas de transição/aprovação, relativamente 

elevadas em quase todos os anos; 

- resultados nos exames nacionais alinhados ou acima das médias nacionais; 

- desvios entre resultados internos e exames nacionais que são, nalguns casos, elevados; 

- taxas de abandono residuais; 

- resultados, na avaliação externa do agrupamento, muito satisfatórios, tendo o Agrupamento 

feito incidir os esforços de melhoria nas seguintes áreas: 

- aprofundamento dos fatores explicativos do fraco desempenho dos alunos nas provas de 

avaliação externa da disciplina de Português; 

- recolha e análise de informação consistente com vista a avaliar as estratégias implementadas 

no Plano de Melhoria; 

- generalização das práticas de diferenciação pedagógica; 

- criação de dispositivos de identificação e apoio aos alunos com capacidades excecionais. 

A realidade do Agrupamento tem sido marcada ainda por algumas tendências que importa 

destacar: a persistente contração do número de alunos, que tem sido acompanhada por uma 

diminuição do corpo docente, tendência reforçada por algumas medidas organizativas emanadas 

pelo Ministério da Educação. 

Merece ainda referência o facto da escola sede ter sido construída em 1983, apresentando, 

portanto, diversas debilidades ao nível da manutenção em diversos locais (pinturas, instalação 

elétrica, saneamento básico e águas pluviais, coberturas, etc.). Esta situação representa um esforço 

financeiro permanente.  
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Pontos fortes Pontos fracos 

 Elevada taxa de cobertura do concelho em 

todos os graus de ensino. 

 Percentagens de sucesso, materializadas 

nas taxas de transição/aprovação, 

relativamente elevadas. 

 Taxas de abandono residuais. 

 Resultados na avaliação externa do 

agrupamento satisfatórios, em 2017, tanto em 

Português como em Matemática; situaram-se 

acima dos resultados nacionais. 

 Repartição de tutelas entre município e 

governo relativamente à organização dos 

diferentes parques escolares. 

 Desvios entre resultados internos e exames 

nacionais que são, nalguns casos, elevados. 

 Ofertas educativas. 

 

Oportunidades Riscos 

 Inserção num concelho dinâmico no setor 

educativo. 

 Contração do número de alunos. 

 Agregados familiares carenciados. 

 Esforço crescente na manutenção dos 

edifícios/espaços da escola sede. 

 

Tendo em atenção as caraterísticas e as especificidades do Agrupamento, pretende-se estimular 

uma cultura de Agrupamento, salvaguardar o contexto único de cada nível de ensino e assegurar 

uma consciência coletiva de compromisso com este Projeto Educativo, enquanto documento 

agregador e constituinte do referencial da nossa identidade. 

Assim, torna-se imperioso promover uma comunicação eficaz entre todos os intervenientes do 

processo educativo, a construção de consensos, bem como a rentabilização de todas as 

potencialidades do meio escolar e social envolvente. A promoção da cultura de Agrupamento 

implica, naturalmente, uma dinâmica comum capaz de atenuar as assimetrias inerentes quer aos 

diversos contextos socioeconómicos e culturais, quer às estruturas, condições físicas das 

instalações e equipamentos disponibilizados por cada estabelecimento de ensino. 
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2. RESULTADOS ACADÉMICOS 

2.1. Monitorização dos resultados de frequência (internos) 

Apresenta-se os dados obtidos relativos à eficácia interna (taxa de sucesso - percentagem de 

alunos que obtiveram nível igual ou superior a três) por ano e por ciclo, ao longo dos três anos de 

vigência do Projeto Educativo. 

 

1º CICLO 

- Área disciplinar de PORTUGUÊS 

 2015 2016 2017 META 

1º ANO 100 96,2 94,1 100 

2º ANO 92,3 92,5 91,8 85 

3º ANO 93,7 98,7 98,2 90 

4º ANO 96,6 98,8 99,4 85 

Tabela – Taxa de sucesso do 1º ciclo em Português 

 

- Área disciplinar de MATEMÁTICA 

 2015 2016 2017 META 

1º ANO 100 97,0 97,4 100 

2º ANO 93,2 89,7 93,2 85 

3º ANO 92,3 97,4 94,0 90 

4º ANO 96,1 97,6 94,9 85 

Tabela – Taxa de sucesso do 1º ciclo em Matemática 
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- Área disciplinar de ESTUDO DO MEIO 

 2015 2016 2017 

1º ANO 100 100 100 

2º ANO 98,1 98,9 97,9 

3º ANO 97,7 100 98,2 

4º ANO 98,9 100 100 

Tabela – Taxa de sucesso do 1º ciclo em Estudo do Meio 

Verifica-se que apenas no 1º ano, nas áreas disciplinares de Português e de Matemática, não 

foram atingidas as metas estabelecidas. 

2º CICLO 

5º ANO 

Disciplina 2015 2016 2017 META 

Português 92,2 89,3 90,0 91 

Inglês 84,4 84,3 91,0 90 

História e Geografia de Portugal 93,9 90,7 93,1 80 

Matemática 80,6 80,0 69,4 78 

Ciências Naturais 94,4 89,3 94,4 90 

Educação Visual 100 99,3 99,4 96 

Educação Tecnológica 100 100 98,6 96 

Educação Musical 100 100 100 96 

Educação Física 98,3 100 100 96 

Ed. Moral e Religiosa Católica 100 100 100 98 

Tabela – Taxa de sucesso do 5º ano por disciplina 

 

Analisando a tabela, conclui-se que as disciplinas cujos resultados ficaram abaixo das metas 

estabelecidas foram Português e Matemática, ficando Matemática muito abaixo do valor 

estipulado no início do Projeto Educativo. 



10 
 

6º ANO 

Disciplina  2015 2016 2017 META 

Português  90,2 98,9 94,1 90 

Inglês  87,2 92,1 91,2 87 

História e Geografia de Portugal  90,7 87,6 94,1 85 

Matemática  87,2 71,2 80,9 78 

Ciências Naturais 98,3 96,6 94,9 90 

Educação Visual  99,4 100 99,3 96 

Educação Tecnológica  98,7 100 100 96 

Educação Musical  100 100 99,2 96 

Educação Física  100 100 100 96 

Ed. Moral e Religiosa Católica 98,8 100 100 100 

Tabela - Taxa de sucesso do 6º ano por disciplina 

 

Observando a tabela, conclui-se que no 6º ano, os resultados de todas as disciplinas se 

posicionaram acima do valor estabelecido.  
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7º ANO 

Disciplina  2015 2016 2017 META 

Português  66,5 73,4 80,7 78 

Inglês  84,8 80,2 94,9 88 

Francês  83,6 71,9 87,3 85 

Espanhol  87,7 100 90,0 92 

História  83,8 83,5 86,8 75 

Geografia  72,3 77,1 88,3 75 

Matemática  59,2 49,7 55,8 65 

Ciências Naturais  75,9 80,3 79,7 80 

Físico-Química  71,7 72,3 81,2 73 

Educação Visual  96,4 95,3 96,4 94 

Educação Tecnológica  86,1 89,7 91,4 94 

Tecnolog. de Inform. e Comunicação  88,4 91,4 95,7 90 

Educação Física  94,8 93,2 93,4 94 

Ed. Moral e Religiosa Católica 100 100 100 98 

Tabela - Taxa de sucesso do 7º ano por disciplina 

 

No 7º ano, as disciplinas que apresentaram desfasamento inferior relativamente à meta 

estabelecida foram Espanhol, Educação Tecnológica e Matemática. Destas, foi a disciplina de 

Matemática que se posicionou mais distante do valor de referência. 
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8º ANO 

Disciplina  2015 2016 2017 META 

Português  65,6 91,0 79,1 78 

Inglês  94,3 100 92,2 85 

Francês  68,2 99,0 74,6 85 

Espanhol  100 100 88,9 90 

História  94,8 96,6 94,1 85 

Geografia  88,6 82,8 94,1 80 

Matemática  53,4 55,9 54,9 65 

Ciências Naturais  91,6 92,4 97,4 85 

Físico-Química  87,1 74,5 75,2 73 

Educação Visual  99,0 98,0 98,1 94 

Educação Tecnológica  95,8 94,5 96,5 94 

Tecnolog. de Inform. e Comunicação 98,9 100 98,6 90 

Educação Física  96,9 98 98,7 94 

Ed. Moral e Religiosa Católica 99,5 100 100 98 

Alunos promotores de sucesso  68,4 74,5 77,1  

Tabela - Taxa de sucesso do 8º ano por disciplina 

 

No 8º ano, destacam-se as disciplinas de Francês e de Matemática por se encontrarem abaixo 

das metas estabelecidas. 
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9º ANO 

Disciplina  2015 2016 2017 META 

Português  71,8 93,3 90,5 85 

Inglês  87,1 97,9 100 90 

Francês  87,4 96,2 99,0 80 

Espanhol  90,2 100 100 90 

História  91,2 96,4 96,6 85 

Geografia  95,3 94,8 95,9 85 

Matemática  55,9 46,1 58,5 60 

Ciências Naturais  95,3 97,9 95,9 85 

Físico-Química  71,2 83,9 77,6 75 

Educação Visual  98,8 100 96,0 94 

Educação Física  97,7 100 98,0 94 

Ed. Moral e Religiosa Católica 100 100 100 100 

Alunos promotores de sucesso  81,2 64,8 69,4  

Tabela - Taxa de sucesso do 9º ano por disciplina 

 

A disciplina que apresentou maior taxa de insucesso foi Matemática e não superou a meta 

estabelecida. Contudo, é de realçar a diminuição do desfasamento verificado face à meta, quando 

comparado com os restantes anos de escolaridade do 3º ciclo. 

 

Determinou-se a taxa de transição por ano de escolaridade e por ano letivo, bem como a 

percentagem de alunos que transitou sem níveis inferiores a três a qual se denominou por sucesso 

perfeito. 
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2015 1º 

ANO 

2º 

ANO 

3º 

ANO 

4º 

ANO 

5º 

ANO 

6º 

ANO 

7º 

ANO 

8º 

ANO 

9º 

ANO 

TRANSITADOS/ 

APROV. 
100 95,1 97,7 98,9 98,9 96,6 77,3 94,4 81,4 

SUCESSO PERFEITO 88,1 97,1 91,8 96,0 69,7 76,2 49,0 48,6 52,1 

 

2016 1º 

ANO 

2º 

ANO 

3º 

ANO 

4º 

ANO 

5º 

ANO 

6º 

ANO 

7º 

ANO 

8º 

ANO 

9º 

ANO 

TRANSITADOS/ 

APROV. 
100 94,3 100 99,4 96,5 100 80,5 94,6 95,4 

SUCESSO PERFEITO 94,8 93,3 96,2 97,6 74,3 64,4 52,3 54,0 45,9 

 

2017 1º 

ANO 

2º 

ANO 

3º 

ANO 

4º 

ANO 

5º 

ANO 

6º 

ANO 

7º 

ANO 

8º 

ANO 

9º 

ANO 

TRANSITADOS/ 

APROV. 
100 94,5 99,4 100 98,8 96,4 89,8 93,5 100 

SUCESSO PERFEITO 94,1 95,7 92,3 94,3 69,2 78,8 53,1 47,6 51,0 

Tabela – Taxa de transição/aprovação e sucesso perfeito  

Verificou-se que a taxa de sucesso é superior no 1º ciclo e decresce até ao 3º ciclo. 

Excetuando o 1º ciclo, a taxa de sucesso perfeito, nos outros ciclos, é significativamente inferior 

à taxa de sucesso apresentada pelos alunos de cada ano, o que significa que há poucos alunos a 

transitar sem níveis inferiores a três, principalmente no 3º ciclo. 

Salienta-se a evolução positiva da taxa de transição, no 3º ciclo, ao longo dos três anos letivos 

considerados. 

 

No final de e cada ano letivo, apurou-se a percentagem de sucesso em cada ciclo do 

Agrupamento. Na tabela, apresenta-se a taxa de sucesso por ciclo. Mostra-se os dados desde 2015 

para permitir visualizar a evolução dos resultados no 3º ciclo. 
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  1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

  
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Taxa de 

transição/aprovação 
98 98 99 98 98 98 85 90 94 

Tabela – Taxa de transição/aprovação 

 

Relativamente ao 3º ciclo, constata-se uma tendência ascendente na taxa de transição do 3º 

ciclo. Conclui-se que as ações promotoras do envolvimento e do sucesso dos alunos, 

implementadas logo no início do 3º ciclo, poderão estar a produzir os efeitos desejados. 

 

2.2. Resultados externos  

- Na disciplina de PORTUGUÊS: 

 NACIONAL AGRUPAMENTO 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Média 58 57 58 57 55 59 

Nível médio - 3,3 3,0 - 2,9 3,1 

Taxa de sucesso 77 72 76 79 65 79 

Tabela - Resultados obtidos na prova final de 9º ano de Português 

 

- Na disciplina de MATEMÁTICA: 

 NACIONAL AGRUPAMENTO 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Média 48 47 53 47 47 57 

Nível médio - 3,0 2,9 - 2,6 3,1 

Taxa de sucesso 50 49 57 51 50 62 

Tabela - Resultados obtidos na prova final de 9º ano de Matemática 
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Procedeu-se à análise dos dados relativos à avaliação externa dos alunos e comparou-se com os 

resultados obtidos a nível nacional.  

Apesar de não ser possível estabelecer um padrão estatístico, verifica-se uma evolução positiva 

dos resultados. Em 2017, os alunos, deste Agrupamento, apresentaram melhores resultados do que 

os nacionais, no que diz respeito à Taxa de Sucesso, ao nível médio e à média, nas disciplinas de 

Português e de Matemática. 

Este facto, muito positivo, poderá significar que o investimento feito junto dos alunos com mais 

dificuldades está a surtir o efeito esperado. 

Anualmente, procedeu-se à identificação do grau de concretização das estratégias constantes 

no Plano de Melhoria (PM) e da sua contribuição para o alcance dos objetivos definidos no Projeto 

Educativo do Agrupamento.  

 

Disponibilizam-se dados que permitiram apoiar a organização e gestão, designadamente no que 

diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo, mas também no sentido 

de sistematizar a monitorização das diversas ações desenvolvidas no Agrupamento. 

As estratégias aplicadas devem continuar a ser implementadas no sentido de continuar a 

melhorar esta realidade.  

Os elementos recolhidos e a respetiva análise promoveram a reflexão de toda a comunidade 

educativa e em particular dos Departamentos e servirão para continuar a monitorizar as estratégias 

implementadas. 

3. Missão 

Promover a construção de uma Escola Cidadã e Democrática que reconheça a autonomia 

pessoal, a dignidade, os direitos humanos e os valores democráticos, facilitando a formação de 

cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários. 

Cumprir os desafios que se colocam à Escola Atual. 

Contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso dos alunos. 

Promover a educação para o futuro e valorizar a aprendizagem ao longo da vida. 

Promover a Internacionalização com atividades de cariz intercultural e de inovação estrutural 

para aumentar a qualidade do ensino-aprendizagem, contribuindo assim para uma cidadania 

europeia ativa. 

Sensibilizar os alunos e o pessoal educativo para a importância da diversidade cultural e 

linguística. 
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4. Visão 

A Escola dever-se-á nortear pelos seguintes princípios orientadores: 

- uma Escola em que o aluno aprende a pensar por si, de forma crítica, criativa e solidária e que 

aprenda a viver em grupo, resolvendo os possíveis problemas com que se depara no quotidiano.  

- uma Escola que promova o debate, a participação, a justiça e os direitos. 

- uma Escola que promova a qualidade do sucesso académico desde o pré-escolar até ao final do 

3º ciclo. A qualidade do sucesso educativo dos alunos está diretamente relacionada quer com o 

nível de expetativas sociais, culturais e profissionais, quer com os níveis de exigência promovidos 

junto dos alunos e dos adultos. 

- uma pedagogia diferenciada que recorra a estratégias variadas de aprendizagem, com 

métodos individualizados, reforçando o espaço e o estímulo às especificidades de cada aluno. 

- uma Escola facilitadora das aprendizagens. 

- uma Escola que aposta na eficácia de todo o processo de ensino - aprendizagem, que está 

associada à capacidade de diminuir as desigualdades entre alunos e de oferecer mais 

oportunidades de aprendizagem diferenciada, conforme as necessidades de cada um, quer se trate 

de alunos com dificuldades, quer se trate de alunos excecionais.  

- uma Escola que promova o êxito educativo, valorizando e rentabilizando as capacidades e 

competências dos alunos, tendo como objetivo de reduzir e sanar desigualdades de oportunidades. 

Incluem-se, neste contexto, os alunos com NEE que deverão obter da escola as respostas 

adequadas às suas necessidades académicas e pessoais. 

 

5. O Plano de Melhoria 

Com o objetivo central de contribuir para a melhoria das competências académicas e sociais dos 

nossos alunos, o Plano de Melhoria, sistematiza instrumentos e procedimentos de autorregulação 

do Agrupamento. A implementação deste plano favorece o desenvolvimento de estratégias que 

têm em consideração a realidade atual da nossa comunidade escolar. 

O Plano de Melhoria promove, articuladamente, duas dimensões: o Sucesso Académico e a 

Aprendizagem Ativa.  

Uma Escola eficaz procura, a partir dos recursos disponíveis e atendendo às caraterísticas da 

Comunidade Educativa, a melhoria dos seus resultados. Neste contexto, com a primeira dimensão 

pretende-se continuar a monitorizar os resultados e a melhorá-los.  

A Aprendizagem Ativa pressupõe processos de ensino centrados no envolvimento dos alunos, 

bem como na sua aprendizagem, promovendo a autonomia.  

A diferenciação pedagógica implica a consideração das preferências e expectativas dos alunos 

no planeamento e implementação de estratégias, refletindo-se na melhoria das aprendizagens. 
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6. Autonomia e Flexibilidade Curricular 

A autonomia e flexibilidade curricular visam a promoção de aprendizagens indutoras do 

desenvolvimento de competências de nível mais elevado, assumindo a centralidade das escolas, 

dos seus alunos e professores, e permitindo a gestão do currículo de forma flexível e 

contextualizada.  

O exercício efetivo da autonomia em educação só é plenamente garantido se o objeto dessa 

autonomia for o currículo. 

Sendo unanimemente reconhecido que há um problema de extensão dos documentos 

curriculares, procura-se identificar, disciplina a disciplina e ano a ano, o conjunto essencial de 

conteúdos, capacidades e atitudes, com vista à prossecução dos seguintes objetivos: 

- Consolidar aprendizagens de forma efectiva. 

 - Desenvolver competências que requerem mais tempo (realização de trabalhos que envolvem 

pesquisa, análise, debate e reflexão). 

- Permitir efetiva diferenciação pedagógica na sala de aula. 

 - Abordar diferentes temas como o Perfil dos Alunos, as Aprendizagens Essenciais, as opções 

curriculares relacionadas com abordagens inovadoras da organização do currículo, as dinâmicas de 

trabalho que privilegiam a lógica colaborativa e a diferenciação pedagógica, a avaliação das 

aprendizagens dos alunos e a componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento. 

 - Permitir libertar espaço curricular para que se possa promover trabalho articulado entre as 

Aprendizagens Essenciais e as outras aprendizagens previstas nos demais documentos curriculares, 

com aprofundamento de temas, explorações interdisciplinares diversificadas, mobilização de 

componentes locais do currículo, entre outras opções. 

- Refletir sobre a flexibilização curricular como alicerce para o desenvolvimento das 

Aprendizagens Essenciais em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

- Capacitar para soluções organizativas e pedagógicas adequadas ao projeto específico de 

comunidade escolar. 

- Promover o trabalho docente sustentado em práticas colaborativas, designadamente através 

da constituição de equipas pedagógicas. 

- Promover a implementação de práticas pedagógicas, com os alunos, promotoras da qualidade 

do sucesso escolar, recorrendo a metodologias ativas de aprendizagem. 

 - Diversificar e adequar práticas de avaliação das aprendizagens. 

- Potenciar melhores aprendizagens a partir dos dados da avaliação externa com caráter de 

acompanhamento. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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- Promover a implementação de práticas que contribuam para a vivência da cidadania 

democrática na escola e na articulação com a comunidade. 

 

7. Áreas prioritárias de intervenção 

Para a consecução da Missão e da Visão apresentadas nos documentos orientadores, este 

Agrupamento conta com um conjunto de ações que se estruturam em torno de diferentes eixos:  

 - Projetos que constam do Plano Municipal de Melhoria e Eficácia da Escola. 

 - Projetos promovidos pelo Agrupamento. 

- Projetos resultantes de parcerias e/ou protocolos com outras Entidades. 

Para além das ações referidas anteriormente, pretende-se ainda contemplar os seguintes 

objetivos:  

- Reforçar a articulação curricular vertical, através de formação conjunta, desde o pré-escolar 

até ao terceiro ciclo. 

- promover a articulação horizontal entre as várias disciplinas e anos de escolaridade.  

- Reforçar as atividades experimentais desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo. 
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7.1.  Recursos Curriculares 

 

Biblioteca Escolar A Biblioteca implementa várias atividades no âmbito da promoção da leitura e 

articula com os vários departamentos, apoiando na operacionalização dos seus 

projetos curriculares. Dinamiza também o Plano Nacional de Leitura e a formação em 

competências TIC. 

Revista Escolar 

“Janela da Escola" 

Fornecer oportunidade para revelação da criatividade e divulgar acontecimentos 

ocorridos no Agrupamento. 

Plano Nacional de Cinema Promover a literacia para o cinema e de divulgação de obras cinematográficas 

nacionais junto do público escolar, garantindo instrumentos essenciais e leitura e 

interpretação de obras cinematográficas junto dos alunos das escolas abrangidas 

pelo programa 

Educação para a Saúde Considerando as orientações emanadas pelo Ministério da Educação e Ciência, 

identificam-se os cinco temas globais: Saúde Mental e Prevenção da Violência; 

Educação Alimentar/Saúde Oral; Atividade Física; Comportamentos Aditivos e 

Dependências; Afetos e Educação para a Sexualidade. De acordo com o atual quadro 

legislativo e normativo, lei 60/2009,a Educação Sexual procede-se à 

operacionalização do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA). 

Apoiar a inclusão escolar de crianças com Necessidades de Saúde e Educativas 

Especiais. 

Promover um ambiente escolar seguro e saudável. 

Sensibilizar os diversos agentes da comunidade educativa para a necessidade de 

promover a Educação para a Saúde e Educação Sexual. 

Educação para o Ambiente Promover hábitos de sustentabilidade ambiental, respeito pelo ambiente e de 

separação de lixos. 

Desporto Escolar Procura assegurar atividades de complemento curricular aos alunos do 2.º e 3.º 

ciclos: Funciona como reforço do trabalho efetuado na disciplina de Educação Física. 

Tem, ainda, como objetivo promover o intercâmbio com outras comunidades 

educativas. 

Tutoria específica (artigo 

12.º- DN n.º4-A/2016) 

e 

Plano de Ação Tutorial 

Apoiar os alunos nas aprendizagens, desenvolver hábitos de trabalho com o objetivo 

de capacitar os alunos e/ou fornecer ferramentas necessárias à sua autonomia. 

Fazer o acompanhamento de alunos com problemáticas associadas a 

comportamentos disruptivos e de integração escolar, entre outros, promovendo a 

colaboração entre todos os intervenientes que possam conduzir ao seu sucesso 

escolar e à sua integração social e interpessoal. 

Projeto de Intervenção 

Escolar e Vocacional 

(Serviço de Psicologia e 

Orientação) 

Orientar os alunos na escolha de um percurso escolar/profissional. 

Visa aumentar as relações entre as habilitações escolares, as competências 

profissionais dos alunos, a promoção de atividades de despiste vocacional e o 

aumento da motivação escolar, ao mesmo tempo que contribui para opções melhor 

fundamentadas face ao leque de ofertas educativas. 

Plano Tecnológico da Promove e executa a estratégia Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) do 
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Educação Agrupamento; coordena e acompanha a execução dos projetos do PTE; promove e 

apoia a integração das TIC nas práticas educativas, na gestão e na segurança ao nível 

do Agrupamento e colabora no levantamento das necessidades de formação e 

certificação em TIC de docentes e não docentes. 

Projeto de Educação 

Parental 

Promover o desenvolvimento de um programa de educação parental para famílias; 

Aumentar a confiança e autoestima das famílias; dotar os pais de novas estratégias 

de atuação; alterar comportamentos parentais e práticas educativas disruptivas. 

 

Empresa na Escola 

 “Continental na Escola” 

 

 
Desenvolver nos alunos a criatividade e o gosto pelo conhecimento científico. 

O projeto Empresa na Escola tem como objetivo transferir práticas e conhecimentos 

do mundo empresarial para as escolas e promover iniciativas de interligação entre a 

escola e a estrutura económica local, como meio de desenvolvimento de 

competências.  

Motivar os alunos para o estudo das Ciências Experimentais. 
 

Famalicão Empreende 

"Ter Ideias para mudar o 

Mundo" (pré-escolar) 

Treinar as crianças em competências empreendedoras: estimular, partilhar, 

transmitir as suas ideias e aprender a trabalhar com os outros. 

Erasmus + Promover o respeito pelos direitos humanos, nomeadamente os direitos das pessoas 

que pertencem a minorias, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a 

solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres. 

Promover o intercâmbio entre alunos de diferentes escolas e de diferentes países. 

Praticar e desenvolver o uso da língua inglesa. 

Projeto Ser Europa 

Programa Acompanhar 

Capacitar o Agrupamento ao nível da implementação de projetos de alcance europeu 

que possibilitem novas ferramentas pedagógicas de complemento à prática letiva. 

Ateliês de Educação 

Inclusiva 

Promover dinâmicas interdisciplinares nas áreas da expressão musical, plástica e 

dramática, área psicomotora (boccia, psicomotricidade, natação); culinária. 

Estes ateliês procuram promover e assegurar a inclusão escolar dos alunos, com 

limitações significativas ao nível da atividade e participação num ou vários domínios 

da vida. As atividades desenvolvidas pretendem responder à especificidade das 

necessidades de cada aluno, estimulando e facilitando a aquisição de competências 

diversificadas. 

Clubes e Projetos Promover atividades de enriquecimento curricular em áreas específicas. 

Projeto de autoavaliação Procura promover um processo de autoavaliação equilibrado e permanente, 

contribuindo para o aumento da eficácia das práticas pedagógicas no Agrupamento. 

Viagens Pelo Património Dar a conhecer aos mais jovens o valor e o interesse do património. 

Parlamento Jovem 

 

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política. 

Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente. 
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7.2.  Parcerias e Protocolos 
 

Na convicção de que os desafios, hoje, postos à escola dificilmente obtêm resposta com os 

meios e recursos de que ela dispõe, assume especial importância a mobilização de outras 

instituições e, portanto, as parcerias que com elas se estabelecem. 

Estas parcerias e protocolos estabeleceram-se no sentido de reforçar a sua ligação à 

comunidade envolvente e melhorar a qualidade do serviço prestado.  

 

Entidade Protocolo 

Câmara Municipal de Famalicão e 

Juntas de Freguesia (Ribeirão, 

Fradelos, Lousado e Vilarinho das 

Cambas) 

Documentos Estratégicos: Plano Estratégico Educativo Municipal, Carta 

Educativa, Cidade Educadora. 

Projeto Municipal de Melhoria e de Eficácia da Escola: Crescer a Brincar, 

Projeto Educação para a Saúde, Litteratus, Projeto Concelhio de Educação 

Parental, Projeto de Intervenção Escolar e Vocacional, Viagens pelo 

Património Cultural; Famalicão Empreende…  

Associações de Pais / Encarregados 

de Educação 

Colaboração com as Escolas do Agrupamento no apoio aos projetos do 

Plano Anual de Atividades. 

Continental Mabor Apoia diversas atividades: a atribuição de prémios aos melhores alunos, 

patrocínio de visitas de estudo, oferta de material de laboratório e visita às 

instalações da empresa no âmbito do projeto “Empresa na Escola”. 

FERESPE O Agrupamento conta com o patrocínio da empresa FERESPE: atribuição de 

um prémio para o enriquecimento do acervo das bibliotecas - Prémio Anual 

Engenheiro Jorge Macedo Casais; atribuição de prémios aos melhores 

alunos – Prémio FERESPE. 

Resinorte  

Corticeira Amorim 

Estas empresas entendem a educação como o instrumento capaz de mudar 

o mundo através da formação de cidadãos críticos e ativos na sociedade a 

que pertencem. 

Formar cidadãos com hábitos de separação de resíduos. 

Valorizar o ambiente para proteção do planeta 

Centro de Saúde de Famalicão e da 

área de influência 

Formação acreditada de professores no âmbito do programa PRESSE. 

Educação para a sexualidade na Aplicação do Programa PRESSE. 

Projeto Saúde Oral. 

Articulação com o Projeto de Ação Tutorial. 

Monitorização relativa ao consumo de tabaco na escola com recurso a 

questionários. 

Sinalização dos jovens com necessidades de saúde especiais. 
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Biblioteca Municipal e Polos (Lousado 

e Ribeirão) 

Rede de Bibliotecas Escolares. 

CCM e ArtEduca Ensino Articulado da Música. 

Associações Culturais e Recreativas 

da área de influência.  

CCDR, Rancho Folclórico de Ribeirão, Artes e Ofícios de Lousado… 

CSIFs – Comissão Social Inter-

Freguesias. 

Apoio de Ação Social. 

GNR - Núcleo da Escola Segura, 

Policia Municipal e Proteção Civil 

Municipal 

Prevenção e apoio de assuntos relacionados com a segurança e bem estar 

da população escolar. 

Universidade do Minho PAASA – Projeto de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico. 

Casa do Professor Promoção de ações de formação, divulgação dos benefícios disponibilizados 

aos sócios, colaboração em palestras e ações de sensibilização. 

Casa da Juventude Envolve-te Jovem: Estímulo à cidadania ativa e ao voluntariado. 

Cria Jovem: Incentivo à criação artística. 

Cuida Jovem: Sensibilização e promoção de comportamentos saudáveis. 

Atreve-te Jovem: Informação e impulso para a mobilidade internacional. 

Realiza-te Jovem: Criação de condições para a aquisição de competências 

não formais e apoio aos jovens que frequentam o ensino superior. 

Liga-te Jovem: Apoio ao associativismo juvenil. Para esse efeito, para além 

de desenvolver as suas políticas a pensar no seu principal público-alvo, os 

jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 35 anos, o pelouro 

aposta ainda na criação de sinergias e cooperação com as associações, 

organizações e grupos informais locais, no sentido de alicerçar políticas, 

desenvolver parcerias e promover um diálogo aberto e construtivo com 

vista à concretização plena dos jovens. 

Nova Acrópole de Famalicão Desenvolver um projeto de voluntariado com aulas Filosofia para Crianças, 

inserido no Projeto 4.º ano a Crescer proporcionando atividades que 

pretendem potencializar nos alunos capacidades de pensamento critico, 

reflexão interior e despertar de potencialidades necessárias para os 

desafios inerentes a uma nova etapa mental e emocional. 

Liga Portuguesa Contra o Cancro  

 

7.3. Outras formas de operacionalização 

Todos os departamentos, anualmente, contribuem para a elaboração do Plano Anual de 

Atividades onde constam as atividades a realizar no decorrer do ano letivo. Estas são pensadas, 

estruturadas e organizadas de acordo com os documentos estruturantes, nomeadamente, o 

Projeto Educativo, o Plano de Ação Estratégica e o Plano de Melhoria. 

O Plano de Formação elaborado pelo Conselho Pedagógico deste Agrupamento e aprovado, 

anualmente, pelo Conselho Científico de Centro de Formação de Vila Nova de Famalicão contempla 
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as necessidades de formação do pessoal docente e não docente, tendo em consideração as áreas 

prioritárias definidas. 

7.4. Identificação de iniciativas 

No sentido de promover as condições para atingir os objetivos definidos na Missão, na Visão e 

nas dimensões contempladas no Plano de Ação Estratégica e no Plano de Melhoria definiram-se um 

conjunto de iniciativas prioritárias: 

Desenvolver o processo de ensino-aprendizagem 

Sucesso Académico Aprendizagem Ativa 

- Leitura Vai e Vem, Projeto Litteratus, Plano Nacional de Leitura, Plano Nacional de Cinema;  

Dinamização da Revista Escolar; 

- Assessorias / coadjuvações; 

- Apoio ao Estudo, Sala de Estudo e Oficina de Exames; Oficina de Gramática e de Leitura; 

- Desdobramento das Ciências Experimentais; 

- Articulação Curricular, 4º Ano a Crescer, Atividades de Enriquecimento Curricular; 

- Crescer a Brincar, Tutoria Específica, Plano de Ação Tutorial, Clube de Guias / Apadrinhamento; 

- Exposição de trabalhos dos alunos; 

- Blogs das escolas, Newsletters; 

- Dinamização de Clubes e Projetos; 

- Definição da Oferta Complementar; 

- Torneios interturmas e concursos diversos;  

 

8. Avaliação  

O Agrupamento possui instrumentos de divulgação e de avaliação. 

Estes instrumentos baseiam-se nos seguintes referenciais: de eficácia, coerência, conformidade, 

eficiência e pertinência, de forma a permitir avaliar, anualmente, os resultados alcançados.  

Sempre que necessário proceder-se-á a alterações pertinentes decorrentes dos 

constrangimentos sentidos na sua operacionalização. 

 

9. Divulgação 

Este projeto será divulgado através dos diferentes órgãos do Agrupamento, nomeadamente o 

Conselho Geral, o Conselho Pedagógico e a Direção. 

 Será ainda disponibilizado para consulta através: 

- sítio do Agrupamento na Internet ; 

- dos Diretores de Turma; 

- aos novos alunos, no início do ano letivo, pelo Diretor de Turma. 
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ANEXOS 

1. Metas 2020 

Disciplina Percentagem de níveis positivos 

Língua Portuguesa – 1.º ano 100 

Língua Portuguesa – 2.º ano 88 

Língua Portuguesa – 3.º ano 92  

Língua Portuguesa – 4.º ano 92 

Língua Portuguesa – 5.º ano 91 

Língua Portuguesa – 6.º ano 90 

Língua Portuguesa – 7.º ano 78 

Língua Portuguesa – 8.º ano 78 

Língua Portuguesa – 9.º ano 85 

Língua Inglesa – 3.º ano 95 

Língua Inglesa – 4.º ano 95 

Língua Inglesa – 5.º ano 90 

Língua Inglesa – 6.º ano 87 

Língua Inglesa – 7.º ano 88 

Língua Inglesa – 8.º ano 85 

Língua Inglesa – 9.º ano 90 

Língua Francesa – 7.º ano 85 

Língua Francesa – 8.º ano 85 

Língua Francesa – 9.º ano 85 

Língua Espanhola – 7.º ano 92 

Língua Espanhola – 8.º ano 90 

Língua Espanhola – 9.º ano 90 

Geografia – 7.º ano 75 

Geografia – 8.º ano 80 

Geografia – 9.º ano 85 

História e Geografia de Portugal – 5.º ano 80 

História e Geografia de Portugal – 6.º ano 85 

História – 7.º ano 75 

História – 8.º ano 80 

História – 9.º ano 85 

EMRC - 1º Ciclo 100 

EMRC - 5.º ano 98 

EMRC - 6.º ano 98 

EMRC - 7.º ano 98 

EMRC - 8.º ano 98 

EMRC - 9.º ano 98 

Estudo do Meio 1º ano 100 

Estudo do Meio 2º ano 95 

Estudo do Meio 3º ano 92 

Estudo do Meio 4º ano 92 

Ciências Naturais – 5.º ano 90 

Ciências Naturais – 6.º ano 90 

Ciências Naturais – 7.º ano 80 

Ciências Naturais – 8.º ano 85 
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Ciências Naturais – 9.º ano 85 

TIC – 7.º ano 90 

TIC – 8.º ano 90 

Físico-Química – 7.º ano 73 

Físico-Química – 8.º ano 73 

Físico-Química – 9.º ano 75 

Matemática – 1.º ano 100 

Matemática – 2.º ano 88 

Matemática – 3.º ano 92 

Matemática – 4.º ano 92 

Matemática – 5.º ano 78 

Matemática – 6.º ano 78 

Matemática – 7.º ano 65 

Matemática – 8.º ano 65 

Matemática – 9.º ano 60 

Expressão Artística 1º ano 100 

Expressão Artística 2º ano 95 

Expressão Artística 3º ano 95 

Expressão Artística 4º ano 95 

Educação Visual 5º ano 96 

Educação Visual 6º ano 96 

Educação Tecnológica 5º ano 96 

Educação Tecnológica 6º ano 96 

Educação Musical 5º ano 96 

Educação Musical 6º ano 96 

Expressão Físico-Motora 1º ano 100 

Expressão Físico-Motora 2º ano 95 

Expressão Físico-Motora 3º ano 95 

Expressão Físico-Motora 4º ano 95 

Educação Física – 5º ano 96 

Educação Física – 6º ano 96 

Educação Física – 7º ano 94 

Educação Física – 8º ano 94 

Educação Física – 9º ano 94 

Nível socioeconómico/cultural 
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2. ANÁLISE SWOT 

 
(Strenghts, Weaknesses , Opportunities e Threats) 

 
A análise SWOT permite fazer um diagnóstico estratégico da área de implantação do 

agrupamento possibilitando definir objetivos futuros. 

O número de docentes do agrupamento: 120 

O número de docentes que responderam ao inquérito: 65 (excluindo 1 educador de infância) 

 

Após a análise efetuada aos inquéritos, constatou-se que ao nível das potencialidades 

destacam-se o sucesso académico que os docentes consideram favorável (40%), tanto ao nível 

interno como externo; a taxa de abandono que é inexistente, segue-se de forma hierarquizada e 

em termos de importância, a estabilidade do corpo docente, a sua dedicação e ainda, a diversidade 

de atividades e projetos. 

Poder-se-ia inferir que as taxas favoráveis de sucesso académico decorrem do empenho e 

desempenho do corpo docente, bem como as atividades, pois são os docentes que as dinamizam e 

as conseguem desenvolver em paralelo com a docência. 

 

 



29 
 

 

No que concerne às fraquezas destacam-se as condições físicas da escola (46%), ao nível 

estrutural, seguido do desfasamento, embora ligeiro, entre a avaliação interna e externa. Ainda se 

refere, com alguma frequência, a falta de recursos humanos específicos (técnicos especializados, 

educação especial e terapeutas) e também o nível socioeconómico baixo dos agregados familiares. 

 

 

Verifica-se que as oportunidades oferecidas pelo agrupamento se situam ao nível das parcerias 

com o meio, não só empresarial, como também institucional/ Câmara e Autarquia. Os docentes 

estão, de alguma forma, apoiados pelos protocolos e parcerias acima referenciadas. 
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As ameaças situam-se ao nível dos alunos, nomeadamente os agregados familiares carenciados 

ao nível socioeconómico (37%), a saída de alunos do 4º ano e a consequente redução do número 

de alunos (28%). 

 

 

 

 

 

 

 

 


