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“(…) o projeto educativo (…) constitui um documento objetivo, conciso 

e rigoroso, tendo em vista a clarificação e comunicação da missão e 

das metas da escola no quadro da sua autonomia pedagógica, 

curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim como a sua 

apropriação individual e coletiva.” 

(artº 9º-A, ponto 2, alínea b) do Dec-Lei nº137/ 2012, de 2 de julho) 
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INTRODUÇÃO 
“Nada pode ir onde se encontra, nem significar-se a si: não há sentido, nunca, que não do outro. Isso proíbe-nos do 

conforto, a autorreferência satisfeita, talvez mesmo o repouso. (…) O sentido não está onde eu estou, mas onde eu vou; 

não é aquilo que nós somos, mas aquilo que nós fazemos; ou que nos faz.” 

 

(Comte-Sponville, André, 2001, p. 20) 

 

 

A elaboração de um Projeto Educativo de Agrupamento (doravante PEA) pressupõe a construção de um documento 

central em toda a vida da instituição. Assim, o PEA assume-se como a génese, o fio condutor e o produto final de todo o 

processo educativo, partindo da identidade da escola e articulando-a com as necessidades contextuais, organizacionais 

e específicas da mesma. Do mesmo modo, a sua articulação com objetivos curriculares e não curriculares definidos tem 

como meta a mudança e a inovação, o que se comprova pela citação supra, designadamente o PEA será “aquilo que 

nós fazemos e nos faz”. 

Nesta perspetiva, o presente PEA pretende constituir-se como um documento fundamental da política educativa, 

enquadrada nas políticas nacionais de educação, ser um instrumento de participação de toda a comunidade educativa 

e, ao mesmo tempo, de autonomia e garante da identidade do Agrupamento. Para tal, foi constituído um grupo de 

trabalho, que procedeu ao levantamento, análise e diagnóstico dos seguintes documentos: Projeto Educativo do 

Agrupamento 2012/ 2015, Relatório da Avaliação Externa da IGEC de 2013, documentos da Ação de Acompanhamento 

da IGEC de 2013/ 2014, documentos da Ação de Acompanhamento da IGEC de 2019, Relatório disponibilizados pela 

Equipa de Coordenação da Autoavaliação do Agrupamento (ECA). Foram ainda tidos em conta a Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Decreto-Lei n.º137/ 2012); o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (Despacho n.º 

6478/2017); Educação Inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018) e a Flexibilização do Currículo (Decreto-Lei n.º 55/2018).  

Uma nota ainda para fazer saber que, ao longo do processo de construção do documento foram auscultados e tidos em 

conta os representantes de vários órgãos e instituições, que de forma mais ou menos ativa têm participação na vida 

educativa do Agrupamento. 

Enfim, trata-se, pois, de um documento que dá intenção à ação deste Agrupamento e que conta com o envolvimento 

de todos os atores, por forma a garantir a coerência entre a intenção e a ação. De facto, na medida em que é o primeiro 

grande instrumento de planeamento da ação educativa da escola, deve, por isso, servir continuadamente de referência 

e orientação na atuação de todos os elementos da Comunidade Educativa em que a escola se insere, em prol da 

formação de pessoas e cidadãos cada vez mais cultos, mais autónomos, mais responsáveis, mais solidários, 

democraticamente comprometidos e implicados na construção de um bem comum e de uma sociedade mais justa e 

sustentável. 

O presente PEA visa, não só um diagnóstico dos constrangimentos e oportunidades do Agrupamento, como também a 

definição de estratégias para potenciar o desenvolvimento, traçando linhas de atuação capazes de garantir a coerência 

e a eficiência do plano de ação interno. Além disso, trata-se do “documento que consagra a orientação educativa da 

escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se 
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explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa” (Decreto-Lei n.º 21/2006, de 21 de junho). 

Nesta ordem de ideias, urge encontrar um sentido e uma orientação que possibilite assumir uma cultura plural, 

inclusiva, de abertura e serviço à comunidade envolvente constituindo-se, desta forma, num instrumento que 

possibilitará tanto a consagração da referida orientação educativa, como o registo dos progressos, quer nos resultados 

escolares, na prestação do serviço educativo e na liderança e gestão.  

Assim, e de forma a transmitir clara e inequivocamente os princípios do presente PEA, o documento está estruturado 

em sete partes, a saber: a primeira parte incide no diagnóstico; a segunda dá conta da missão, visão, princípios e 

valores; a terceira apresenta os objetivos e metas; a quarta versa as linhas de orientação organizacional, pedagógica e 

curricular; a quinta parte incide na operacionalização; a sexta parte traz à colação as redes, parcerias e protocolos e, 

por fim, a sétima parte dá ênfase à divulgação, monitorização e avaliação. 

 

1.DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

1.1.CONTEXTO E CARATERIZAÇÃO GERAL 

 
O Agrupamento D. António Ferreira Gomes – Penafiel (AEDAFG) está localizado no município de Penafiel que ocupa 

uma área de 212,2 km2 do interflúvio formado pelo Douro, Tâmega e Sousa, eixo de ligação entre o litoral e o interior 

transmontano. 

Com 28 freguesias e mais de 72 000 habitantes (338,4 hab./ km2), integra a Associação de Municípios do Vale do Sousa, 

NUT III Tâmega, numa paisagem de terras fundas e úberes, onde tudo é verde, mais intenso nas áreas irrigadas de 

prados e campos rodeados por ramadas e nos novos vinhedos, mais apagado nas manchas florestadas com pinheiro e 
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eucalipto. O povoamento mostra-se contínuo, denso, mas disseminado, com muitas unidades de pequena indústria e 

comércio de permeio com novas residências e casas rurais, campos mantidos com apego pelo trabalho a tempo parcial. 

Este pulsar é também sentido na intensidade das migrações pendulares, no tráfego e na ocupação à margem das 

estradas.  

A indústria extrativa, a construção civil e o comércio e serviços empregam grande número de trabalhadores, bem como 

as empresas sedeadas nas modernas áreas industriais. Este número é apenas ultrapassado pelo comércio e serviços, 

confirmando a vocação terciária do município e sobretudo do seu centro urbano, que foi durante dois séculos a única 

cidade do distrito para além do Porto.  

O Agrupamento AEDAFG, institucionalizado no ano letivo 2007/ 2008, obteve a sua configuração atual no ano de 2013 

na sequência da redistribuição da rede escolar, ministrando a educação pré-escolar e o ensino básico e tem como sede 

a Escola Básica D. António Ferreira Gomes, abrangendo atualmente as freguesias de Castelões, Croca, Penafiel, S. 

Mamede de Recezinhos e S. Martinho de Recezinhos.   

No entanto, o Agrupamento extravasa estes limites, particularmente nos 2.º e 3.º ciclos, ao integrar alunos oriundos de 

freguesias não adstritas à respetiva rede escolar, nomeadamente de Abragão, Duas Igrejas e Bustelo. Tal facto prende-

se com a oferta da rede de transportes públicos. 

Relativamente à naturalidade dos alunos, constata-se que o Agrupamento é frequentado por alunos essencialmente de 

nacionalidade portuguesa e naturais do município. O número de alunos de outras nacionalidades tem sido 

tendencialmente residual. 

Os quadros seguintes dão conta da seguinte informação: escolas que constituem o Agrupamento; População Escolar no 

Ano Letivo 2018/ 2019; População Escolar que beneficia de medidas ao abrigo do Dec. Lei N. º54/ 2018 em 2018/ 2019 

e da População Escolar que Beneficia de Ação Social Escolar 2018/2019: 

 
Quadro 1 - Estabelecimentos de Ensino  

Estabelecimentos Localidade de Penafiel Níveis de Ensino 

Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos D. António 

Ferreira Gomes 
Milhundos 

2.º ciclo do Ensino Básico (EB2); 3.º 

ciclo do Ensino Básico (EB3) e Curso 

de Educação e Formação (CEF). 

Escola Básica de Milhundos Milhundos  

 

 

 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

Escola Básica de Penafiel Penafiel 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Croca Croca 

Escola Básica de Castelões Castelões 

Escola Básica de S. Mamede S. Mamede 

Escola Básica de S. Martinho  S. Martinho de Recezinhos 

Escola Básica de Santa Marta Stª Marta 

Jardim de Infância de Croca Croca 

 

 

 

https://www.cm-penafiel.pt/municipio-de-penafiel/juntas-de-freguesia/casteloes/
https://www.cm-penafiel.pt/municipio-de-penafiel/juntas-de-freguesia/penafiel/
https://www.cm-penafiel.pt/municipio-de-penafiel/juntas-de-freguesia/s-mamede-de-recezinhos/
https://www.cm-penafiel.pt/municipio-de-penafiel/juntas-de-freguesia/s-mamede-de-recezinhos/
https://www.cm-penafiel.pt/municipio-de-penafiel/juntas-de-freguesia/s-martinho-de-recezinhos/
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Quadro 2 - População Escolar no Ano Letivo 2018/ 2019 

 Pré-escolar 1.ºCiclo 2.ºCiclo 3.ºCiclo CEF Total 

N.º de Alunos 326 743 493 293 13 1 868 

N.º de Turma 16 34 22 14 1 87 

 

Quadro 3 - População Escolar que beneficia de medidas ao abrigo do Dec. Lei N.º54/ 2018 em 2018/ 2019 

 Pré-escolar 1.ºCiclo 2.ºCiclo 3.ºCiclo CEF Total 

N.º de Alunos 12 

3,7% 

124 

16,6% 

63 

12,8% 

66 

22,5% 

0 

0% 

265 

14,2% 

 

Quadro 4 - População Escolar que Beneficia de Ação Social Escolar 2018/ 2019 

 Pré-escolar 1.ºCiclo 2.ºCiclo 3.ºCiclo CEF Total 

N.º de Alunos 128  

39,3% 

305 

41% 

276 

56% 

170 

58% 

7 

54% 

886 

47,4% 

 

Estes dados revelam uma redução global de 11,3% face ao número de crianças e alunos que frequentavam o 

Agrupamento em 2011/ 2012. 

O número de alunos ao abrigo do Decreto-Lei N.º3/ 2008, agora alunos que beneficiam de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão ao abrigo do Decreto-Lei N.º54/ 2018, tem vindo a aumentar, passando de 3,7%, do número 

total de alunos no ano letivo de 2011/ 2012, para 14,2% no ano letivo 2018/ 2019. 

A taxa de alunos que beneficiam de apoio da ação social escolar é atualmente de 47,4%, menos 7,3% que em 2011/ 

2012, não se verificando grande discrepância entre ciclos. 

No que se refere às habilitações dos pais e encarregados de educação, a escolarização predominante é o 2.º e 3.º ciclos 

com 37,9%, embora se note uma tendência de crescimento de habilitações ao nível do ensino secundário com 21,7%. 

No entanto, ainda se verificam 9,2% com habilitações só ao nível do 1.º ciclo. Aqueles que apresentam uma formação 

superior surgem numa franja mais limitada de 19%. É ainda de salientar que em 12,2%, a suas habilitações são 

desconhecidas. 

A ocupação profissional do conjunto dos encarregados de educação é predominantemente pertencente ao sector 

secundário e apenas uma pequena percentagem de trabalhadores se enquadra nos grupos profissionais mais 

qualificados. 
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De seguida apresentam-se quadros relativos ao corpo docente e à sua experiência profissional: 

Quadro 5 - Docentes 

Vinculação Quadro de Agrupamento Outros Quadros Contratados TOTAL 

(Número de Docentes) 159 23 44 

226 Habilitações Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento 

(Número de Docentes) 13 196 17 0 

 

Quadro 6 – Docentes - Experiência Profissional 

Anos de Experiência <1 ano Entre 1 a 10 

anos 

Entre 11 a 20 

anos 

Entre 21 a 30 

anos 

˃30 anos 

N.º de Docentes 0 36 37 79 74 

 

O corpo docente, conforme quadro 5 e 6, é composto por 226 docentes dos quais 70,4% são do quadro do 

Agrupamento e 86,7% são licenciados. Apenas 5,8% são bacharéis, contudo, não há nenhum professor doutorado no 

Agrupamento. 

A experiência profissional é significativa, 35% dos docentes leciona há mais de 20 anos e 33% leciona há mais de 30 

anos. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular são asseguradas por técnicos, com formação específica, contratados a 

termo certo. 

Igualmente, apresentam-se os quadros relativos ao pessoal não docente e à respetiva experiência profissional, 

conforme se segue: 

 

Quadro 7 - Não Docentes – Função 

Função 

(N.º de não 

docentes) 

Técnico 

Superior 
Psicólogos Assistentes Técnicos Assistentes Operacionais 

50 0 2 

(Câmara Municipal) 

+ 

8 (Ministério da 

Educação) 

(Câmara Municipal) 

+ 

40 (Ministério da Educação) 

 

Quadro 8 - Não Docentes – Experiência Profissional 

Anos de Experiência <1 ano Entre 1 a 10 

anos 

Entre 11 a 20 

anos 

Entre 21 a 30 

anos 

˃30 anos 

N.º de Não Docentes 0 13 6 25 6 
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O pessoal não docente conta com 40 assistentes operacionais, 8 assistentes técnicos e 2 psicólogos, perfazendo um 

total de 50. A experiência profissional de 62% do pessoal não docente é superior a 20 anos. 

O AEDAFG conta com várias Associação de Pais e Encarregados de Educação que têm desenvolvido uma atividade 

globalmente meritória, numa conceção de escola mais participada e aberta ao meio envolvente. Também a Escola sede 

tem uma Associação de Estudantes que participa regularmente na vida da escola. Em cada ano letivo são eleitos os 

órgãos desta associação, envolvendo alunos do 5.º ao 9.º anos de escolaridade. 

No que diz respeito aos recursos físicos e materiais, o Agrupamento tem vindo a redimensioná-los, assegurando a 

otimização dos espaços e serviços. 

Apenas a escola sede, que alberga 799 alunos (37 turmas) do Agrupamento, ainda apresenta condições físicas muito 

debilitadas com necessidade de reabilitação urgente, o que aliás já está em curso. É um estabelecimento de ensino, 

situado na área urbana da cidade, e o mais antigo do concelho e que, por isso, há muito tempo vem acusando sinais 

evidentes de degradação. Foi celebrado contrato de financiamento entre a Câmara Municipal de Penafiel e o Ministério 

da Educação para requalificação e modernização em setembro de 2016, comparticipada com fundos do Portugal 2020 e 

7,5% do investimento total assegurado pela Câmara Municipal. Foi aberto concurso para as obras em janeiro de 2019, 

com o compromisso que esta se desenvolverá durante o ano 2019/2020. Tal constrangimento, é sem dúvida, uma 

menos-valia em todo o trabalho desenvolvido nesta escola, quer para discentes, docentes e não docentes. 

 

Relativamente aos resultados académicos do Agrupamento, apresentam-se aqui os quadros 9, 10 e 11 com informação 

a este respeito daí podendo também retirar-se a sua evolução. 

Quadro 9 – Evolução dos Resultados Académicos no último quadriénio 2015/ 2016 a 2018/ 2019  

Transição/ Aprovação 

% DE SUCESSO 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 

1º CICLO 98% 98% 97% 99% 

2.º CICLO 94% 96% 97% 99% 

3.º CICLO 80% 82% 91% 99% 

 

Quadro 10 –Resultados Académicos 2018/ 2019  

Qualidade do Sucesso (% de níveis ≥ a 4) 

1.ºCICLO 

% DE QUALIDADE DE SUCESSO PORT ING MAT EM ED.F CEA CeD 

2018/ 2019 67% 87% 69% 89% 96% 94% 93% 
 

 

2.ºCICLO 

% DE QUALIDADE 

DE SUCESSO 
PORT ING MAT CN HGP ED.F ED.V. ED.T. ED.M. CeD TIC 

2018/ 2019 44% 49% 45% 59% 53% 88% 60% 60% 63% 79% 84% 
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3.ºCICLO 

% DE 

QUALIDADE DE 

SUCESSO 

PORT ING FRA ESP MAT CN FQ HIST GEO ED.F ED.V. CEA CeD TIC 

2018/ 2019 34% 36% 39% 40% 31% 51% 29% 48% 30% 81% 54% 56% 60% 60% 

 

Quadro 11 – Evolução dos Resultados Académicos no último quadriénio 2015/ 2016 a 2018/ 2019 

9.º Ano – Provas Finais 

% DE SUCESSO 
PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Média Escola Média Nacional Média Escola Média Nacional 

2015/ 2016 51%  57% 36%  47% 

2016/ 2017 54%  58% 39%  53% 

2017/ 2018 50%  66% 22%  47% 

2018/ 2019 57% 60% 50% 55% 
 

1.2.ANÁLISE ORGANIZACIONAL (SWOT) 

Os resultados da reflexão dos documentos já referenciados, assim como da reflexão realizada pelos diferentes 

parceiros desta comunidade educativa, encontram-se na análise SWOT a seguir apresentada. 

 
PONTOS FORTES 

• Liderança dialogante da Diretora - Coesão institucional; 

• Autonomia das lideranças intermédias e empenhamento dos docentes e não docentes na afirmação do 

Agrupamento; 

• Reconhecimento da comunidade educativa pelo serviço educativo e formativo prestados nos diferentes 

estabelecimentos de ensino; 

• Boa concertação com as autarquias locais, protocolos e parcerias com diferentes entidades locais e de ensino 

superior; 

• Envolvimento dos alunos em propostas, atividades e projetos que o Agrupamento oferece, nomeadamente 

através das Assembleias de Turma, Assembleia Geral de Alunos, Associação de Estudantes e Orçamento Participativo 

das Escolas; 

• Participação dos alunos na vida da escola e elevado grau de motivação e satisfação; 

• Articulação entre as várias áreas disciplinares no planeamento, consecução e avaliação do trabalho realizado; 

• Generalização e sistematização do trabalho colaborativo entre docentes; 

• Implementação de diversas modalidades de avaliação em todos os níveis de educação e ensino com reflexo na 

regulação do processo de ensino-aprendizagem; 

• Promoção do ensino prático das ciências na educação pré-escolar, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos com contribuição 

para o enriquecimento da literacia científica; 

• Taxas de transição/ conclusão nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 
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• Implementação da supervisão da prática letiva com tomada de consciência do contributo desta para a 

melhoria das práticas letivas; 

• Mobilização de recursos específicos de apoio à aprendizagem e inclusão (recursos humanos: docentes da 

educação especial, psicólogos, técnicos especializados e assistentes operacionais; recursos organizacionais: Serviço de 

Psicologia e Orientação Educacional e Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; recursos da comunidade: 

Equipa de Saúde Escolar do Agrupamento dos Centros de Saúde/ Unidade Local de Saúde (ACES), Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens (CPCJ), Segurança Social e Serviço de Emprego e Formação Profissional e parcerias com empresas 

locais para o desenvolvimento do Plano Individual de Transição (PIT) dos alunos com medidas adicionais; 

• Adequado número de docentes para apoio e acompanhamento de alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

• Valorização do Desporto Escolar como medida de suporte à aprendizagem e à inclusão;  

• Atribuição ao Agrupamento do “Selo de Escola Saudável” – Nível 1; 

• Existência de bibliotecas escolares integradas na RBE – Rede de Bibliotecas Escolares; 

• Existência de uma cultura de autoavaliação que se tem vindo a consolidar, com uma maior participação da 

comunidade educativa nos últimos anos; 

• Divulgação das suas atividades ou iniciativas;  

• Centros escolares considerados atrativos, com mobiliário e outros materiais didáticos novos (Kits para a 

robótica e ciências experimentais), com boas condições de trabalho, ao nível dos espaços de sala de aula e de salas de 

trabalho de docentes, bem como espaços exteriores bem cuidados e atrativos; 

• Exercício de direito dos pais ou encarregados de educação à participação e à informação relativamente a todos 

os aspetos do processo educativo do seu educando. 
 

PONTOS FRACOS 

• Taxas de transição/conclusão, no 3º ciclo, com maior incidência no 9º ano; 

• Resultados das provas finais no 9.º ano a Português e Matemática; 

• Insuficiente domínio das aprendizagens essenciais da Matemática; 

• Aprendizagem e resultados dos alunos aquém do espectável; 

• Considerável número de alunos com dificuldades de aprendizagem e competências de estudo; 

• Menor motivação e adesão dos alunos do 3º ciclo às tarefas e atividades propostas na sala de aula, com 

impacto na perceção dos docentes e nos respetivos resultados escolares; 

• Dificuldade na análise e interpretação de enunciados com textos, gráficos, tabelas e outras imagens, por parte 

dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos; 

• Débil articulação e sequencialidade entre ciclos; 

• Débil envolvimento dos encarregados de educação no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos; 

• Inexistência de quadro de mérito, desportivo e humano dos alunos; 

• Refeições servidas na cantina da escola não são do agrado de um número significativo de alunos; 

• Página Web do Agrupamento desatualizada e com pouca informação disponível. 
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CONSTRANGIMENTOS 

• Contexto socioeconómico débil e baixas expectativas de alunos e famílias; 

• Existência de situações familiares com alguma gravidade, devido a condições socioeconómicas desfavoráveis, 

47,4% dos alunos beneficiam de Ação Social Escolar; 

• Elevado número de alunos por turma, com os novos pressupostos de escola inclusiva, poderá condicionar a 

implementação efetiva das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

• Instalações e equipamentos da escola sede a necessitarem de intervenção estrutural; 

• Restrições financeiras por parte da administração central, com perda de receitas no orçamento do 

Agrupamento; 

• Progressiva burocratização do trabalho docente, diminuindo a necessária disponibilidade para a função 

docente propriamente dita; 

• Muita dificuldade em compatibilizar tempos comuns para a realização de algumas ações de trabalho comum 

entre docentes. 
 

OPORTUNIDADES 

• Consolidação do processo de autoavaliação do Agrupamento através de um planeamento estratégico com uma 

maior abrangência dos processos de autoavaliação; 

• Aprofundamento dos processos de acompanhamento e supervisão das práticas letivas, num processo de 

corresponsabilização das lideranças e dos docentes; 

• Otimização da gestão dos recursos humanos e materiais de forma a potenciar a sua eficácia em função das 

prioridades identificadas; 

• Existência de equipas de trabalho disponíveis e colaborativas nas diversas dimensões e missões do 

Agrupamento; 

• Corpo docente minimamente estável e, por consequência, propiciador de um profícuo trabalho de 

continuidade pedagógica; 

• Criação de redes de partilha de informação, de materiais, boas práticas pedagógicas e desenvolvimento 

profissional; 

• Curso de Educação e Formação (CEF) de acordo com a motivação e interesse dos alunos; 

• Encarregados de Educação revelam conhecer os documentos que regem o Agrupamento (Projeto Educativo, 

Regulamento Interno, Estatuto do Aluno; Plano Anual de Atividades, Quadro de Excelência e de Mérito Desportivo); 

• Disponibilidade de instituições e organizações exteriores ao Agrupamento para colaborarem em ações de 

promoção do sucesso escolar dos alunos; 

• Projetos, programas e/ ou atividades em que o Agrupamento tem reconhecida valorização escolar: PIICIE 

(Programa Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar), Agrupamento piloto na implementação do 

Experimenta Ciências; Dia do Agrupamento; Canguru Matemático; Mais Mat; Equamat; Concurso de Leitura e Desporto 

Escolar; 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação. 
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2.MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES 
 

LEMA:  “Pensar a Escola… Ajudar a Crescer!” 

 
Atendendo à heterogeneidade dos alunos, assim como à atribuição à escola de um crescente aumento de 

mandatos, muitos deles de ordem social e que a instituem como polo dinamizador e educador da comunidade, 

impõem-se-nos o desafio de se pensar a escola como catalisador de desenvolvimento.  

Face ao que foi dito, o Projeto Educativo do Agrupamento é, então, a manifestação da filosofia que preside à 

Escola, enquanto unidade orgânica.  

Nesta perspetiva, tratando-se de um documento elaborado para uma realidade concreta define os seguintes 

aspetos: 

• o que se pretende atingir – Missão; 

• aquilo que projetamos para a escola – Visão; 

• os fundamentos que subjazem às dinâmicas educativas - Princípios e Valores.  

 

 
2.1.MISSÃO 

O ADAFG tem por missão educar para o futuro, promovendo uma educação para a cidadania ativa e sustentada 

na capacidade de resposta à mudança, tomando como quadro de referência o perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória.  Pretende, igualmente, prestar à comunidade um serviço educativo de excelência, 

promovendo um ensino de qualidade para todos, contribuindo para formar cidadãos autónomos, críticos, 

detentores de competências e capacidades necessárias a um bom desempenho pessoal e social, com vista à sua 

integração numa sociedade em constante mudança. 

Neste sentido, face aos desafios que assolam a escola, assume-se como crucial a valorização dos quatro pilares 

propostos no relatório para a UNESCO sobre a educação para o séc. XXI – aprender, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e a viver com os outros para aprender a ser. Clarificando, da aplicação destes princípios emerge a 

necessidade de se contemplar no currículo e no processo do seu desenvolvimento dos alunos as condições que 

permitam essas aprendizagens. Entretanto, também se verifica a necessidade de existir nas escolas um lugar 

para o desenvolvimento sistemático da educação para a cidadania, nela articulando questões da educação inter e 

multicultural, questões relativas aos direitos humanos, de equidade, de responsabilidade individual e social, e de 

envolvimento dos estudantes nas tomadas de decisão. Então, não basta que as escolas sejam parceiras nas 

tomadas de decisão curricular, pelo contrário, é importante que esta atitude seja outorgada pelos alunos. Só 

assim se perspetiva uma ação sustentada nos quatro pilares, propostos por Delors (1998), designadamente: 

- 1º- aprender a conhecer 

 Refere-se ao domínio dos instrumentos do conhecimento, proporcionando a compreensão do mundo e o prazer 

de conhecer, compreender e descobrir; supõe que aprender a aprender desde tenra idade promove o exercício 

da atenção, da memória e do pensamento. Esta dimensão da aprendizagem salienta o facto deste processo estar 

sempre inacabado, podendo ser enriquecido com as várias experiências, no contexto de trabalho e fora dele;  
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- 2º- aprender a fazer 

De uma forma geral, tem uma estreita ligação com o pilar precedente, remetendo para as competências capazes 

de tornar o indivíduo apto para a realização de diversas atividades, bem como para o trabalho de equipa. 

Especificamente, visa objetivos de qualificação profissional. Saber desempenhar tarefas não pode ser visto como 

uma simples transmissão de práticas rotineiras, devendo ir além da preparação para a realização de 

determinadas funções;  

- 3º- aprender a viver juntos 

Compreende o desenvolvimento de competências como a compreensão do ponto de vista do outro, a 

descentração de si próprio, a gestão de conflitos, a valorização da pluralidade de saberes, sendo um dos maiores 

desafios da educação de hoje em dia;  

- 4º- aprender a ser 

Pressupõe o desenvolvimento pessoal de cada um, no sentido de agir com autonomia, distinção e 

responsabilidade, tendo em conta todas as potencialidades do indivíduo e promovendo a sua valorização como 

um todo. 

Nesta linha de ideias, tal como Delors (1998), estas quatro dimensões e/ou pilares não se referem a uma fase ou 

lugares, mas ao sujeito como um todo e aos diversos contextos da vida. Pretende-se que o indivíduo tire o 

melhor proveito de um ambiente educativo em permanente alargamento, indo ao encontro da missão do 

AEDAFG que se pretende impor como um saber de essência prática e de caráter comunitário, ressalvando a sua 

dimensão social e consequente ligação com a comunidade face a um sentido educativo.  

Com efeito, importa acrescentar que uma educação autêntica não se pode afastar de um desejo de emancipação 

e da incorporação de um currículo no qual o formando deverá ser produtor, capaz de se tornar militante das 

causas, finalidades e estratégias do seu grupo para a construção e formação de um indivíduo crítico e aberto à 

participação no bem coletivo.  

Desta feita, caberá ao AEDAFG promover o gosto pela aprendizagem e incentivar a prossecução dos estudos, 

tentando criar condições para que todas as crianças e jovens reconheçam a escola como alternativa capaz de 

potenciar a construção do seu futuro, integrando os menos familiarizados com a cultura escolar. Terá, assim, de 

criar oportunidades para que todos, sem exceção, possam aprender e não sejam excluídos, proporcionando um 

ensino inclusivo, assim como um ensino de qualidade, melhorando os níveis de aprendizagem, fortalecendo 

talentos e competências, o livre pensamento, a imaginação e a criatividade, o sentido ético e estético. Da mesma 

forma, o AEDAFG terá de ter um preeminente papel na transmissão dos valores humanos (respeito, verdade, 

tolerância, responsabilidade, autoestima, cooperação, fraternidade, sentido de justiça), coadjuvando no 

desenvolvimento integral das crianças e dos jovens.  

Enfim, terá ainda a missão de conceber conjunturas para que os seus alunos cresçam em liberdade de 

conhecimento, em cultura e em integridade e comprometimento, preparando-os para os desafios e exigências 

de um mundo global e em galopantes transformações, tornando-os capazes de se adaptarem aos mais distintos 

contextos sociais.  
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Nestes pressupostos, o AEDAFG pretende afirmar-se como uma Escola capaz de privilegiar o prazer de aprender, 

capaz de desenvolver a curiosidade intelectual, capaz de fazer a apologia da cultura e do conhecimento como 

garantes da formação de cidadãos implicados com a vida cultural, social e económica do país e do mundo, capaz 

de promover  um ensino de excelência, capaz de reconhecer a heterogeneidade, as diferenças, as 

especificidades de todos e de cada um, indo ao encontro da Lei de Bases  do Sistema Educativo que prescreve, 

nos princípios organizativos, que o Sistema Educativo deve “contribuir para a realização do educando, através do 

pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do caráter e da cidadania, preparando-o para uma 

reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos ” (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro). 

 
2.2.VISÃO 

O AEDAFG aspira constituir-se como um espaço de excelência no contexto das instituições educativas, sendo 

reconhecido pela qualidade e inovação das práticas educativas e pelo sucesso dos seus alunos, nas suas 

dimensões académica, criativa e humana. Assim, e considerando que a escola desempenha um papel 

preponderante na formação integral dos jovens, o AEDAFG oferece uma multiplicidade de instrumentos de 

desenvolvimento capazes de estimular as diversas competências do aluno, nomeadamente o trabalho em grupo, 

o autoconhecimento; a comunicação, a persistência, a criatividade, o raciocínio, o convívio e a lógica, ou seja, 

ambiciona uma abordagem inovadora capaz de oferecer múltiplas experiências sociais e emocionais  aos alunos. 

 

O foco da escola do século XXI não se circunscreve à transmissão de conteúdos, consequentemente há uma 

crescente preocupação com a renovação das competências do aluno para a vida, como um todo, daí o modo de 

ensino ter de considerar que a relação do aluno e do professor é colaborativa. É por isso que a comunicação 

entre os dois será cada vez mais valorizada, bem como o facto de a tecnologia constituir-se como uma crucial 

aliada para o ensino e para a capacitação dos alunos. 

Assim, importa flexibilizar pedagogicamente, pois muitas matérias e atividades podem ser complementares e 

com uma abordagem flexível, deverá potenciar-se a participação ativa dos alunos em vários processos, 

nomeadamente no que concerne as suas competências sociais e cognitivas.  

O que o AEDAFG propõe não é uma rutura, e sim uma nova forma de (re)pensar e abordar o(s) processo(s) de 

ensino aprendizagem, pois, com estas inovações, a interação entre os diferentes níveis de ensino é exequível e a 

criatividade dos jovens pode ser estimulada. Igualmente, deverá incitar o trabalho colaborativo, a comunicação, 

o entendimento e o respeito das crianças e jovens face à diversidade e à diferença. 

Nesse sentido, o processo educativo organizar-se-á de forma a contribuir para a realização do educando, através 

do pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do caráter e da cidadania. Este processo prepará-lo-á 

para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos, proporcionando-lhe um 

equilibrado desenvolvimento físico, bem como contribuindo para a sua realização pessoal e comunitária, não só 

pela formação para o sistema de ocupações socialmente úteis, mas ainda pela prática e aprendizagem da 

utilização criativa dos tempos livres.  

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLfSAgJxFe1M4AZFlXNyoA;_ylu=X3oDMTEyMWNlOWRqBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjkwNTFfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1578211232/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.pgdlisboa.pt%2fleis%2flei_mostra_articulado.php%3fnid%3d1744%26tabela%3dleis/RK=2/RS=gtctizWgIufgTMIMEwDlkYzKwjI-
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Apenas numa escola plural e solidária se poderão diagnosticar as dificuldades dos alunos de forma a trabalhar a 

partir delas, reconhecendo as suas capacidades e as suas potencialidades. Nessa convivência, no diálogo entre as 

dificuldades e as potencialidades dos alunos, pretende-se ajudá-los a ser melhores, porque tal como dizia Paulo 

Freire (1975): “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (p. 57).  

2.3.PRINCÍPIOS E VALORES 

Os princípios e valores delineados e norteadores da ação do AEDAFG concretizam-se em linhas de força 

operacionalizáveis, assentes na cooperação e envolvimento de todos os constituintes da comunidade educativa 

e a cuja concretização se propõe como instituição, consubstanciam-se em: 

Qualidade e Inovação  

Na ação educativa, como um desafio para “conquistar” o futuro. Qualidade também das relações 

humanas e da gestão administrativa e pedagógica. Qualidade ainda dos espaços e dos equipamentos. 

Equidade e inclusão  

No sentido de uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso a condições de sucesso para todos, no 

respeito pela individualidade de cada um.  

Participação e Corresponsabilização  

Mantendo e reforçando soluções que passam pelo envolvimento e pela participação efetiva de todos os atores 

educativos.  

Responsabilidade e Transparência  

Como princípios éticos de resposta aos atos praticados, dando visibilidade e explicando a sua ação. 

Responsabilidade, também, na formação de cidadãos responsáveis e interventivos. 

Integridade  

De todos os atos educativos, traduzida numa postura reta, honesta e imparcial, baseada em códigos de ética ao 

serviço da seriedade e da excelência humana. 

Solidariedade e Tolerância  

Como condições de acesso a um ambiente social de qualidade. 

Sustentabilidade  

Fundamentada no compromisso com o meio ambiente e com a qualidade de vida. Princípio que fundamenta 

uma perspetiva ecológica das pessoas, dos recursos, dos contextos e dos processos implicados na construção 

autónoma do conhecimento.  

 

3.OBJETIVOS E METAS 
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A conceção de um projeto pressupõe, necessariamente, a formulação de objetivos. Do mesmo modo o 
desenvolvimento de uma ação educativa, concertada e dirigida, pressupõe a definição de objetivos que lhe imprimam 
intencionalidade.  
 
 

Neste pressuposto, definem-se como prioritários nove objetivos estratégicos, tendo em conta o alinhamento prévio dos 
seguintes documentos: Projeto Educativo do Agrupamento 2012/ 2015, o Relatório da Avaliação Externa da IGEC de 
2013, os documentos da Ação de Acompanhamento da IGEC de 2013/ 2014, os documentos da Ação de 
Acompanhamento da IGEC de 2019, os Relatório disponibilizados pela Equipa de Coordenação da Autoavaliação do 
Agrupamento (ECA), assim como o Quadro de referência da IGEC do terceiro ciclo de avaliação externa das escolas. 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

Desenvolvimento 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Promover uma cultura de  
autoavaliação no ADAFG 

METAS 
1. Reformular o Projeto de Autoavaliação com base no quadro de referência do 

Terceiro Ciclo de Avaliação Externa das Escolas. 
2. Elaborar, anualmente, o Plano de Ação da Equipa de Coordenação da 

Autoavaliação. 
3. Realizar, pelo menos duas reuniões por ano, com a Equipa de Coordenação da 

Autoavaliação Alargada. 
4. Elaborar formulários uniformizados dos relatórios de autoavaliação das ações 

de melhoria, das estruturas intermédias e das atividades/ clubes/ projetos. 
5. Criar a figura de Coordenador da página web do agrupamento, responsável 

também pela gestão e divulgação eletrónica de todos os documentos 
mencionados no ponto 1. do objetivo estratégico 2. 

 

 

LIDERANÇA E GESTÃO 

Gestão 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
Assegurar uma eficaz 
comunicação interna e 
externa 

1. Enviar a todo o corpo docente, no início de cada ano letivo, todos os 
documentos orientadores do agrupamento. 

2. Enviar a todo o corpo docente as informações decorrentes de todos os 
Conselhos Gerais, Conselhos Pedagógicos e Conselhos de Diretores de Turma. 

3. Transmitir, quando as atividades assim o exijam, com pelo menos três dias de 
antecedência, todas as informações necessárias. 

4. Atualizar a página web do Agrupamento com os órgãos de gestão e estruturas, 
todos os documentos orientadores, clubes, projetos e atividades. 

5. Realizar, pelo menos, uma publicação mensal do conjunto de atividades do 
Plano Anual de Atividades que envolvam um maior número de alunos, na 
página web do Agrupamento. 
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6. Criar uma rede social de divulgação do trabalho desenvolvido no 
Agrupamento. 

7. Realizar uma edição digital anual do jornal do agrupamento. 
  

 

 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Oferta Educativa e Gestão Curricular 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
Assegurar a abrangência do 
currículo nas dimensões: 
cientifica, humanista, técnica, 
tecnológica, artística e 
desportiva 

1. Realizar, anualmente, uma atividade no âmbito da Educação para a Saúde, por 
ano de escolaridade. 

2. Garantir que, anualmente, todos os alunos participam numa atividade de 
âmbito Cultural, Artístico ou Desportivo para uma educação inclusiva. 

3. Assegurar oferta de atividades de complemento curricular nas diversas áreas. 
4. Participar em, pelo menos, duas atividades/ projetos de âmbito local ou 

nacional, propostos pelas entidades parceiras. 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Assegurar uma cuidada 
articulação de ações 
pedagógicas e curriculares 

1. Realizar, pelo menos uma vez por período, uma reunião de grupo disciplinar de 
forma a garantir uma melhor articulação curricular vertical e horizontal. 

2. Realizar, anualmente, uma atividade em articulação com as atividades de 
enriquecimento curricular, por área curricular. 

3. Garantir, pelo menos, um projeto transversal no âmbito de educação para a 
cidadania. 

4. Participar em, pelo menos, duas atividades/ projetos de âmbito local ou 
nacional. 

5. Realizar, anualmente, uma atividade que envolva todos os ciclos de ensino. 
  

 Ensino/ Aprendizagem/ Avaliação 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
Promover a equidade e 
inclusão de todas as crianças 
e de todos os alunos 

1. Aplicar, medidas universais, seletivas e/ ou adicionais de suporte à 
aprendizagem e à inclusão a todas as crianças e alunos que delas possam 
necessitar. 

2. Colocar em prática a promoção do sucesso escolar, através da implementação 
do quadro de excelência e de mérito desportivo. 

   

Planificação e Acompanhamento das práticas Educativas e Letivas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 
Promover mecanismos de 
regulação por pares e 
trabalho colaborativo 

1. Garantir que, até ao final do triénio, 80% dos docentes estão envolvidos em 
atividades de supervisão pedagógica, centradas nas práticas de sala de aula. 

2. Realizar, pelo menos, uma reunião por período e por grupo disciplinar de 
partilha de boas práticas decorrentes das atividades de supervisão pedagógica, 
para a melhoria da prática letiva. 

3. Garantir a coadjuvação em sala de aula, às disciplinas de português e 
matemática no 7º ano. 
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RESULTADOS 

Resultados Académicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 
Assegurar a melhoria 
contínua do sucesso 
académico 
 

1. Atingir, no final do triénio, taxas de transição ≥ 98% para o 1º, ≥ 97% para o 2º 
ciclo e ≥ 90% para o 3ºciclo. 

2. Igualar ou superar, no final do triénio, as taxas de transição do NUT III – Tâmega 
e Sousa - Penafiel do 1º ano ao 9º ano. 

3. Manter, ao longo do triénio, o abandono a 0%. 
4. Reduzir em 50%, até ao final do triénio, a diferença entre a média dos nossos 

alunos e a média nacional nas provas finais de ciclo. 
5. Reduzir em 50%, até ao final do triénio, a taxa de insucesso em cada 

disciplina/ano de escolaridade. 
6. Aumentar em 5% a qualidade do sucesso de cada disciplina/ano de escolaridade. 

Resultados Sociais 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 
Assegurar a participação dos 
alunos na vida da escola para 
o exercício de uma cidadania 
responsável 

1. Implementar, no triénio, em todas as turmas, Assembleias de Turma. 
2. Realizar, anualmente, no mínimo 3 Assembleias Gerais de Alunos. 
3. Incentivar, anualmente, os alunos para a eleição dos órgãos da Associação de 

Estudantes. 
4. Realizar, anualmente, um mínimo de 2 atividades propostas e dinamizadas por 

iniciativa dos alunos do 2.º e 3.º ciclos/Associação de Estudantes. 
5. Atingir, no final do triénio, pelo menos 50% do número de turmas com indicação 

em ata de comportamento BOM. 
6. Participar, anualmente, em cada estabelecimento, pelo menos, numa iniciativa 

ou projeto que promovam a defesa do ambiente. 
 

Reconhecimento da Comunidade 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 
Assegurar o envolvimento e a 
satisfação da comunidade 
educativa 

1. Garantir, anualmente, o mínimo de uma atividade com a participação dos 
EE/Associação de Pais em cada um dos estabelecimentos de ensino, por nível 
de ensino: pré-escolar; 1.º, 2.º e 3.º ciclos, em articulação com os docentes. 

2. Dinamizar, pelo menos, dois eventos anuais em cada estabelecimento dirigidos 
à comunidade educativa. 

3. Atingir níveis de participação dos EE nas reuniões gerais ≥ 80%. 
4. Atingir um nível de satisfação anual ≥ 75% dos diferentes atores educativos 

(alunos, pais/ encarregados de educação, docentes e não docentes). 
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4.PRINCIPIOS E LINHAS DE ORIENTAÇÃO ORGANIZACIONAL, PEDAGÓGICA E 
CURRICULAR 

 

4.1.LINHAS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E CURRICULARES 

Os princípios pedagógicos e curriculares aqui expressos visam uma ação estratégica contextualizada, numa lógica de 

igualdade de oportunidades, que confira eficácia às práticas educativas e qualidade às aprendizagens, de modo a 

proporcionar percursos de sucesso para todos e cada um dos alunos. Um sucesso que incorpore e transcenda o sucesso 

académico. Desta forma o AEDAFG orienta a sua ação em três domínios: GESTÃO DO CURRÍCULO; AVALIAÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS E PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO.  

 

GESTÃO DO CURRÍCULO é um dos eixos estruturantes de uma ação educativa de sucesso. 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS constitui um meio para aperfeiçoar a aprendizagem e para orientar 

a prática educativa. 

SUCESSO EDUCATIVO, entendido como a realização de aprendizagens significativas para lidar com o 

mundo de modo autónomo e com sucesso, depende da capacidade que a Escola tem para dar 

respostas adequadas a todos e cada um dos alunos.  

 

GESTÃO DO CURRÍCULO 

No pressuposto de que uma adequada gestão do currículo conduz à construção de aprendizagens significativas e à 

otimização de resultados, o AEDAFG aposta numa gestão do currículo assente nos seguintes princípios: 

Flexibilidade 

Considera os conhecimentos e as competências dos alunos. Respeita os ritmos e as necessidades de 

aprendizagem de cada um. Utiliza estratégias de ensino, de aprendizagem e de avaliação alternativas. 

Integração 

Funciona numa perspetiva multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Contraria a especialização fechada 

de saberes. Aborda as questões de diferentes pontos de vista permitindo uma compreensão holística do mundo. 

Contextualização 

Relaciona as tarefas educacionais com experiências de vida de modo a que os alunos confiram sentido e 

utilidade ao que aprendem. Dá lugar às culturas de origem dos alunos. 

Transversalidade 

Promove e valoriza a transversalidade numa perspetiva humanista e cívica da educação. Desenvolve a 

autonomia pessoal, o sentido da responsabilidade e a participação cívica. Promove atitudes favoráveis à 

construção de projetos de vida saudáveis e ao desenvolvimento sustentável da sociedade.  
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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Avaliar significa melhorar as aprendizagens e os resultados. Caminhar nessa direção implica definir conceções e 

princípios para a sua operacionalização. O ADAFG aposta numa avaliação assente nos seguintes princípios: 

Contextualização 

Valoriza a avaliação significativa e realizada ao longo do tempo, em situações reais. Baseia- se na recolha de 

informação no contexto de aprendizagem. 

Corresponsabilização 

Assenta, fundamentalmente, em processos de auto e heteroavaliação num contexto colaborativo. Envolve o 

aluno numa ação de reflexão sobre a sua participação na construção da aprendizagem. 

Diversidade e Diferenciação 

Estrutura-se em diferentes dimensões, utilizando diferentes técnicas, estratégias e instrumentos. Considera as 

diferenças socioculturais e os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. 

 

Regulação 

Assume uma perspetiva não punitiva. Valoriza os progressos e as aquisições e promove a construção de 

alternativas de ação. 

Rigor e Transparência 

Por referência ao perfil do aluno e a um quadro de competências e de critérios pré-definidos, do conhecimento 

dos alunos e dos Encarregado de Educação.  

 

PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 

Oferecer percursos de sucesso para todos significa não só assegurar a igualdade de acesso à escola, mas também 

acautelar oportunidades de êxito para todos, removendo as barreiras à aprendizagem. Neste pressuposto, o AEDAFG 

deve orientar-se em obediência aos seguintes princípios: 

Prevenção 

Agir a montante do insucesso, promovendo os fatores de sucesso. Promover práticas que permitam antecipar e 

prevenir o insucesso. 

Intervenção Precoce 

Reagir aos primeiros sinais de dificuldade, mobilizando recursos e estratégias de superação. O Agrupamento é 

um agrupamento de referência na Intervenção Precoce. 

Diferenciação 

Ajustar o trabalho pedagógico às necessidades reais dos alunos, evitando a uniformização. 

Autorregulação 

Considerar o aluno como agente ativo e centro dos seus processos de aprendizagem. 

Contextualização 

Integrar a ação educativa numa relação pedagógica direta com o meio.  
 

4.1.1.Opções Curriculares Estruturantes 

Com vista ao desenvolvimento das áreas de competências consignadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 



Projeto Educativo AEDAFG 2019| 2022                                                                                                      Página 21 | 26 
 

Obrigatória, estabelecem-se ainda as seguintes estratégias no desenvolvimento do planeamento curricular: 

• Desenvolvimento de trabalho prático (experimental, laboratorial ou de campo) com recurso a 

desdobramento de turmas; 

• Implementação de equipas educativas; 

• Criação de Domínios de Autonomia Curricular (DAC) com base na metodologia de trabalho de projeto; 

• Organização do apoio ao estudo e apoio educativo em grupos de desenvolvimento da autonomia dos alunos 

no processo de aprendizagem; 

• Coadjuvação em contexto de sala de aula aos alunos cujas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

assim o exijam.  

• Oferta nos 1.º e 2.º anos de Sustentabilidade e Mudança de Hábitos na Comunidade Escolar (SMHCE) e nos 

3.º e 4.º anos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como Oferta Complementar. 

 

4.2.LINHAS ORIENTADORAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS E TURMAS 

Na formação de turmas são observados os critérios definidos pelos normativos legais em vigor, bem como as diretrizes 

de natureza pedagógica emanadas do Conselho Pedagógico. 

Como escola pública, o AEDAFG rege-se por valores como a igualdade de oportunidades e o acesso universal, pelo que a 

constituição das turmas respeita critérios de HETEROGENEIDADE, EQUIDADE e INCLUSÃO. 

 

Na constituição das turmas atende-se ao equilíbrio possível em termos de género. 

Na Educação Pré-escolar, a constituição dos grupos obedece ao critério da heterogeneidade de idades. 

No 1º ciclo do ensino básico, cada turma deve, sempre que possível, ser composta por alunos só de um ano de 

escolaridade. 

No caso da transição para o 2º ciclo, atende-se ao equilíbrio na distribuição dos alunos oriundos de uma mesma escola, 

não permitindo que haja alunos que fiquem isolados, mantém-se, então, o grande núcleo. 

Por norma, os alunos acompanham a turma inicial. Os alunos retidos são distribuídos equitativamente pelas turmas. 

Nos anos sequenciais é garantida a continuidade do grupo/turma. Este princípio pode ser equacionado e contornado 

perante situações devidamente identificadas e fundamentadas (pelos conselhos de docentes e conselhos de turma), 

como casos de integração difícil, questões comportamentais e pedidos expressos formulados pelos encarregados de 

educação no ato da matrícula/renovação de matrícula. 

 

 

5.OPERACIONALIZAÇÃO 
 

O PEA é assumido como o documento de referência e orientação para a ação educativa. Todas as ações a planear e a 

implementar devem ter em conta, fundamentalmente, os Objetivos Estratégicos e Metas definidos no PEA. É 

importante que na concretização das várias ações a desenvolver sejam adotados procedimentos que assegurem a 

desburocratização de processos, dispensando ações que não contribuam para a melhoria dos resultados, 

salvaguardando, como é óbvio, o respeito dos normativos legais. 
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A seguir indicam-se os principais documentos/instrumentos para a concretização do Projeto Educativo, a especificidade 

e a função de cada um deles: 

 

• Orçamento de Dotações com Compensação em Receitas: constitui (além do Orçamento de Estado atribuído 

anualmente ao Agrupamento), um instrumento importante de planeamento e execução financeira e deve ser 

elaborado tendo em conta o que está previsto na lei e em articulação estreita com os Objetivos Estratégicos e 

Metas definidos no Projeto Educativo do Agrupamento. 

• Regulamento Interno: vincula toda a comunidade educativa a um conjunto de normas e procedimentos que 

resultam do enquadramento legal e do entendimento da comunidade educativa sobre o que a lei remete para 

a esfera específica do que o Agrupamento pode determinar em relação ao seu contexto próprio. 

• Plano Anual de Atividades: na sua elaboração, deverão ser seguidos critérios que contribuam para a 

pertinência e eficácia das atividades a concretizar em cada ano escolar, tendo em conta o mais relevante para a 

formação dos alunos e da comunidade escolar. 

• Projeto Global de Autoavaliação do Agrupamento: constitui-se como um guia para os procedimentos a adotar 

pelo Agrupamento para o conjunto dos processos de autoavaliação; deverá abranger os vários domínios em 

que se concretiza a ação educativa no Agrupamento e, através dos órgãos próprios, definir as áreas de 

autoavaliação que se considerem prioritárias; os resultados da autoavaliação deverão conduzir a ações de 

melhoria no Agrupamento. 

• Plano de Ação Estratégica: elenca e detalha as medidas prioritárias de inovação e mudança organizacional 

e/ou pedagógica. É orientador das medidas a implementar em cada ano letivo, identificadas como necessárias, 

dando resposta às fragilidades identificadas pelo Projeto Global de Autoavaliação do Agrupamento, incluindo 

as do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). 

• Plano Plurianual de Formação: inventaria e programa as ações de formação dos docentes e não docentes em 

função dos projetos do AEDAFG e das necessidades dos colaboradores. 

• Plano de grupo/turma: compreende o conjunto das ações a desenvolver, em cada ano escolar, relativamente 

ao desenvolvimento do currículo e áreas curriculares não disciplinares, adequado às especificidades de cada 

grupo/turma e às características individuais de cada aluno. 

 

6.REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS 
 

A articulação com parceiros estratégicos é fundamental para a qualidade da educação no Agrupamento. De facto, os 

parceiros internos e os externos ajudam a definir os contornos do contexto, onde existem e confluem interesses 

diversos. É na sequência destas relações complexas que se desenvolve a cultura da própria escola/agrupamento, pelo 

que as parcerias visam contribuir decisivamente para melhorar a eficiência e eficácia da instituição educativa. 

Nesta ordem de ideias, a escolha dos parceiros estratégicos deve assentar em fatores diversos, tais como a procura da 

inovação, a partilha do conhecimento, a formação, a integração na vida ativa, a agregação de valor ou o 
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desenvolvimento de projetos que exijam auxílios financeiros, materiais e humanos. A escola procura habitualmente 

parceiros externos que viabilizem a concretização de projetos e/ou que possam contribuir para a solução de problemas 

de vária ordem. Todavia o estabelecimento de parcerias não pode, de forma alguma, basear-se apenas numa política de 

benefício para a escola, mas em ideias de colaboração e proveito mútuo, sendo fulcral em processo de reciprocidade, 

com mais valor acrescentado para ambas as partes. 

A comunidade em geral é tida como um parceiro externo importante para o Agrupamento, sendo que, pela abrangência 

do próprio conceito, há que identificar grupos específicos, com interesses, por vezes divergentes, no agrupamento. 

Assim, temos em primeiro lugar, a Associação de Pais e Encarregados de Educação e a Associação de Estudantes, as 

quais, por terem elevado interesse num bom desempenho da escola, estão profundamente implicados no processo de 

desenvolvimento e afirmação do Agrupamento. A estes importa também a existência de um bom clima educativo e as 

relações com os pares, mas as suas atenções estão igualmente viradas para outros interesses, além do sucesso escolar e 

da qualidade de ensino. 

Como principais parcerias institucionais devemos considerar as seguintes: Câmara Municipal de Penafiel; Juntas de 

Freguesia do Concelho, ACES Tâmega II Vale Sousa Sul; Rede de Bibliotecas Escolares; Rede de Biblioteca e Museu 

Municipal de Penafiel; Centro de Formação da Associação de Escolas de Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel; Guarda 

Nacional Republicana, incluindo o seu núcleo “Escola Segura”; Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança Social; 

Bombeiros Voluntários de Penafiel; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penafiel (CPCJ); Associação 

Empresarial de Penafiel (AEP); APADIMP; Clínica Médica Arrifana de Sousa; Rádio Clube de Penafiel e ISCE Douro. 

No seu esforço de melhoria da qualidade da educação e da formação, deverá o Agrupamento procurar estabelecer 

protocolos com outras instituições, nomeadamente aquelas que possam contribuir para a concretização dos Objetivos 

Estratégicos e Metas definidos no seu Projeto Educativo. 

 

7.DIVULGAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

O PEA, sendo um documento de planeamento estratégico abrangente e de longo prazo, distingue-se dos documentos 

de planificação operatória que estão destinados a concretizá-lo relativamente a períodos de tempo mais curtos. 

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o PEA deve prever momentos de 

avaliação intermédia, no sentido de estabelecer os necessários reajustamentos ao mesmo, bem como uma avaliação 

final, a ocorrer no triénio da sua vigência, pois, a sua implementação e plena execução culminam na respetiva avaliação. 

Clarificando, o PEA implica um processo de aferição de resultados obtidos, de metas alcançadas, de objetivos 

concretizados, visando, assim, medir o grau de concretização das ações, medidas e atividades realizadas no seu plano 

estratégico, através das quais a escola se propõe desenvolver a sua ação educativa. Dada a multiplicidade de 

participantes na implementação do PEA - desde a comunidade educativa até aos múltiplos parceiros – é deles que 

depende o grau de execução e sucesso, devendo constituir-se um grupo de avaliação onde, preferencialmente, todos 

tenham representação. A avaliação do PEA deve ser operada ao longo do período de vigência, designadamente no final 

de cada ano letivo do triénio, com um caráter formativo, e no final do ciclo de implementação, com um carácter de 

avaliação. 

A monitorização anual e a avaliação final da execução do PEA serão realizadas pela comunidade educativa, através de 
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um dispositivo de autoavaliação a conceber e aplicar, então, pela Equipa de Autoavaliação. 

Fundamentalmente, a informação contida nos relatórios de monitorização e de avaliação final deverá refletir sobre a 

qualidade da execução do projeto, verificar se os objetivos e as metas traçadas foram atingidos e, por fim, certificar a 

melhoria do sucesso dos alunos e, consequentemente, a melhoria do serviço educativo prestado. 

Os resultados, conclusões e recomendações destes processos serão apreciados pelo Conselho Pedagógico e pelo 

Conselho Geral, tendo em vista a revisão do PEA. Paralelamente, serão concebidos e aplicados dispositivos de 

autoavaliação da execução dos planos que operacionalizam este projeto. 
 

MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PE 

Recolha e tratamento de dados. 

Divulgação anual dos resultados. 

Análise crítica e apreciação dos desvios em relação às metas definidas. 

Eventual redefinição das ações e metas. 

 

AVALIAÇÃO DO PE 

Elaboração do relatório de avaliação global. 

Definição de linhas orientadoras para a construção do próximo PE. 

 

 

Depois de aprovado, o PEA será distribuído por todos os estabelecimentos de ensino do AEDAFG e disponibilizado no 

sítio oficial do mesmo. 

 

No início de cada ano letivo far-se-á essa divulgação nas estruturas de orientação educativa, na Associação de 

Estudantes e nas Associações de Pais, nas Assembleias de Turma e na Assembleia Geral de Alunos, nas reuniões de 

pessoal não docente e em outras estruturas onde se entenda necessária a sua publicação, assim como na página Web 

do Agrupamento. 
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