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Lista de siglas
AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular
AEAF – Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé
ARA – Associação Recreativa Alfandeguense
ASE – Ação Social Escolar
CAF – Common European Framework
CAVIAFE – Comissão de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé
CEI – Curriculo Específico Individual
CFAE – Centro de Formação de Associação de Escolas
CNL – Concurso Nacional de Leitura
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
EB1 – Escola Básica de Alfândega da Fé
EBS – Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé
EE – Encarregados de Educação
JI – Jardim de Infância
LACSAF – Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé
Leque – Associação de Familiares e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais
NEE – Necessidades Educativas Especiais
PAA – Plano Anual de Atividades
PAE – Plano de Ação Estratégica
PE – Projeto educativo
PES – Projeto de Educação para a Saúde
PLNM – Português Língua Não Materna
QVE – Quadro de Valor e Excelência
SAE – Serviços de Administração Escolar
SPO – Serviços de Psicologia e Orientação
SWOT – Strengths, Weaknesses, opportunities, and threats (Pontos fortes, Pontos fracos,
Oportunidades e Ameaças)
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I- Introdução

O Projeto Educativo é o documento que consagra a orientação educativa do
Agrupamento, através da apropriação e adequação das grandes linhas orientadoras da
Política Educativa à nossa realidade e especificidade. A sua operacionalização
concretizar-se-á através dos seus instrumentos estruturantes: Regulamento Interno, Plano
Anual / Plurianual de Atividades, Plano Anual de Formação e Projeto Curricular do
Agrupamento.
O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé (AEAF)
constitui-se não só o documento orientador das práticas educativas e da ação no AEAF,
mas como um desafio à intervenção da Comunidade Educativa na realização da Missão
de garantir um sistema público de educação de qualidade. Pretende também ser a linha
orientadora que une a Comunidade Educativa nos mesmos objetivos e metas a atingir
para ajudar os alunos a ter mais sucesso, melhor futuro.
O Projeto Educativo considera para o seu desenvolvimento a análise do meio
externo, que permite avaliar as ameaças e as oportunidades, e do ambiente interno, que
permite identificar os pontos fortes e fracos.
Na elaboração do presente Projeto Educativo presidiu a preocupação de que ele
seja o ponto de partida e o suporte para a construção de uma escola inclusiva,
pluridimensional, descentralizada e autónoma, capaz de promover a qualidade educativa
das nossas crianças e jovens, visando a excelência e, consequentemente, de contribuir
para o desenvolvimento do nosso concelho.
A Escola assume, no contexto atual, também um papel complementar de apoio
social às famílias, alargando as suas competências instrutivas a outras direcionadas para
a capacitação ética e de cidadania. É, assim, objetivo prioritário criar as condições para
que o desenrolar do processo ensino-aprendizagem se efetue em equidade e
circunstâncias de exercício efetivo de cidadania plena.
Com o presente Projeto Educativo o Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé
assume o lema Mais Qualidade, Mais Sucesso, Melhor Futuro!
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II – Perfil do Agrupamento

A. Quem somos?
JI Sambade

JI Vilarelhos

JI e EB1

EBS

1. Oferta Educativa
O Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé tem como sede a Escola Básica e
Secundária de Alfândega da Fé e integra, ainda, dois Jardins de Infância (Vilarelhos e
Sambade) e a Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) onde funciona também o ensino PréEscolar de Alfândega da Fé. Na escola sede funcionam os 2º e 3º ciclos do ensino básico
e o ensino secundário.
O Projeto Curricular do Agrupamento explicita as ofertas formativas existentes e a
respetiva carga curricular, assim como os critérios de constituição de turmas, distribuição
de serviço e elaboração de horários.
O quadro abaixo sintetiza a distribuição dos alunos pelas diferentes ofertas
existentes no ano letivo de 2017-2018.
Quadro 1 – Número de crianças por nível de ensino, ano letivo de 2017-2018
Nível de ensino
Jardins de infância/Escolas
Localização
Nº de alunos
Jardim de infância de
Alfândega da Fé
50
Alfândega da Fé
Jardim de infância de
Pré-escolar
Sambade
10
Sambade
Jardim de infância de
Vilarelhos
3
Vilarelhos
1º ciclo
Escola Básica do 1º ciclo
Alfândega da Fé
102
2º ciclo
63
3º ciclo
90
Ensino
Secundário
(regular)
Ensino
Secundário
(profissional)

5

Ciências e
Tecnologias
Línguas e
Humanidades
Técnico/a de Rec.
Florestais e
Ambientais
Técnico/a de Saúde

30
Escola Básica e Secundária
de Alfândega da Fé

Alfândega da Fé
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42
7
9

2. Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento
Os Agrupamentos são instituições que prestam o serviço público de educação e
cuja atuação assenta em princípios democráticos, de subsidiariedade, de prestação de
contas, transparência e clareza. Os órgãos de administração e gestão são responsáveis
pela prossecução destes princípios.

O Conselho Geral é um órgão colegial e estratégico na organização do
Agrupamento de Escolas, a quem cabe eleger o Diretor, definir linhas orientadoras de
atuação, aprovar regras fundamentais de funcionamento e documentos estruturantes
como o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades e o
Projeto Curricular do Agrupamento. Dado que nele estão representados docentes, não
docentes, pais e encarregados de educação, alunos, autarquia e a comunidade local, é,
em grande parte, o Conselho Geral que contextualiza o posicionamento da escola no
meio e através do qual se concretiza a intervenção dos diferentes membros da
comunidade educativa em prol de uma educação pública de qualidade.

O Diretor constitui-se como órgão responsável pela gestão e administração do
Agrupamento, exercendo funções de gestão de recursos (humanos, físicos e financeiros),
de gestão pedagógica e de organização e funcionamento dos diferentes estabelecimentos
de ensino.

O Conselho Pedagógico é o órgão colegial de coordenação e supervisão
pedagógica e orientação educativa, constituído pelos docentes responsáveis pelas
estruturas intermédias de coordenação pedagógica, nomeadamente departamentos e
coordenações de diretores de turma, e por outros serviços do Agrupamento relevantes em
termos da prestação do serviço educativo.

O Conselho Administrativo é o órgão administrativo e deliberativo no atinente às
matérias administrativas e financeiras, a quem cabe a análise e acompanhamento da
execução orçamental.
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Os principais órgãos de Administração e Gestão do AEAF, bem como a sua
composição, encontram-se representados no esquema que se segue.

Pessoal docente: 6
Pessoal não docente: 2
Alunos: 1
Pais e encarregados de educação: 3
Autarquia: 3
Comunidade local: 2

Conselho
Geral
(Órgão de Direção)

Diretor

Conselho
Administrativo

Diretor
Subdiretor(a)
(Órgão Administrativo- Coordenador(a)
financeiro)
SAE

(Órgão de
Administração e
Gestão)

Conselho
Pedagógico
(Órgão de Coordenação e
Supervisão Pedagógica e
Orientação Educativa)

Diretor
Coordenador Dep. Línguas
Coordenador Dep. Matemática e C.
Experimentais
Coordenador Dep. Ciências Sociais e Humanas
Coordenadora Dep. Expressões
Coordenadora Dep. Curricular do 1º Ciclo
Coordenadora Dep. Docentes do Pré-Escolar
Coordenadora DT 2º e 3º Ciclos
Coordenador DT Ensino Secundário
Coordenadora Biblioteca Escolar/CRE
Coordenadora Núcleo de Educação Especial
Coordenadora Novas Ofertas Formativas
Representante Serviços, Clubes e Projetos
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O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções pelo(a) subdiretor(a) e
adjuntos(as). Assim, a Direção do Agrupamento tem a seguinte composição e rege-se
segundo a forma de organização demonstrada.

Diretor

Subdiretor(a)

Adjunto(a)

8

Adjunto(a)

Adjunto(a)
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3. Estrutura organizacional
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4. Localização geográfica do Agrupamento

JI de
Sambade

JI de
Alfândega da
Fé, EB1 e
EBS
JI de
Vilarelhos

O Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé localiza-se no Concelho de
Alfândega da Fé que pertence ao Distrito de Bragança, sendo delimitado a Sul pelo
concelho de Torre de Moncorvo, a Oeste pelo concelho de Vila Flor, a Noroeste pelo
concelho de Mirandela, a Norte pelo concelho de Macedo de Cavaleiros e a Este pelo
concelho de Mogadouro.
O Concelho tem uma área de 322 km² e atualmente está subdividido
administrativamente em 12 freguesias (das quais seis resultaram da última alteração
administrativa das freguesias).
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B. Como nos caracterizamos?

1. Instalações e equipamentos
Em geral, os estabelecimentos de ensino do AEAF têm instalações adequadas ao seu
funcionamento e às respostas educativas e sociofamiliares necessárias.
A Escola Básica e Secundária necessita de alguns melhoramentos. Nomeadamente o
sistema de climatização e melhoria do bloco 1. Este último precisa de uma intervenção
profunda, uma vez que a cozinha e os serviços administrativos não têm capacidade de
resposta às exigências atuais como por exemplo de eficiência energética.

2. Comunidade educativa
Esta é a distribuição da comunidade educativa em 2017/2018.
Quadro 2: Distribuição da comunidade educativa

Alunos/Funcionários

Jardins de
Infância

Escola Básica

Escola Básica
e Secundária

Total

Alunos

63

102

247

412

Docentes1

4

5

39

48

4

6

20

30

Assistentes
Operacionais
Assistentes Técnicos
1

5

5

– Foram considerados apenas os docentes com componente letiva.

Pelo impacto que tem na estabilidade e no trabalho do Agrupamento, a população
escolar merece um olhar atento. Assim, o gráfico 1 dá conta da evolução do número de
alunos que frequentaram o Agrupamento nos últimos dez anos, seguindo em anexo uma
tabela com dados mais específicos relativos a esses números (Anexo 1).
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Gráfico 1: Evolução da população escolar

A diminuição da população em geral e a existência de menos população jovem está a
ter um impacto tremendo na população em idade escolar, verificando-se que o
Agrupamento de Escolas viu a sua população escolar diurna diminuir em 32,2% entre
2008 e o final de 2017 (percentagem correspondente a 196 alunos).
No atinente a este fenómeno, o Projeto Educativo que vigorou entre 2013 e 2017
previa que “dentro de aproximadamente cinco anos o Agrupamento de Escolas terá
apenas uma turma por ano de escolaridade, com todas as consequências que isso
acarretará na prática letiva e na estabilidade do corpo docente, para mencionar apenas
dois dos problemas que terão de ser enfrentados.” Decorridos quatro anos, verifica-se a
existência de apenas uma turma nos 1º e 2º anos do 1º ciclo, no 9º ano do 3º ciclo e nos
11º e 12º anos do ensino secundário.
Para além das consequências na estabilidade do corpo docente, esta realidade
começa a refletir-se na prática letiva, nomeadamente ao nível de: impossibilidade de
funcionamento de duas línguas estrangeiras no ensino secundário devido ao número
reduzido de alunos para abertura de disciplina de opção; dificuldade em conseguir o
número de alunos necessários ao funcionamento de percursos curriculares alternativos;
excessiva carga letiva e de níveis diferentes nos horários de alguns professores;
dificuldade em promover um trabalho competitivo estimulante.
De sublinhar neste contexto que o Agrupamento é frequentado por um grupo de
alunos de outras nacionalidades, principalmente búlgara, alguns dos quais já frequentam
o Agrupamento desde o início da sua escolarização. Apesar de alguma irregularidade na
12
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assiduidade decorrente da sazonalidade do trabalho dos pais, verifica-se que estes
alunos, quando regressam, voltam a frequentar o Agrupamento e que as novas famílias
que chegam ao concelho começam a demonstrar maior iniciativa em matricular os seus
filhos.

A Educação Especial conta, em 2017-2018, com 4 docentes especializados e apoia
34 alunos de Necessidades Educativas Especiais (NEE) distribuídos de acordo com a
tabela abaixo.
Quadro 3: Distribuição de alunos de NEE por ciclo e ano de escolaridade

Nível de

Ano de

Nº alunos de

Educação/Ensino

escolaridade

NEE

Pré-Escolar

Pré-Escolar

0

1º ciclo

1º ano

0

2º ano

0

3º ano

4

4º ano

3

5º ano

2

6º ano

8

7º ano

1

8º ano

2

9º ano

0

10º ano

7

11º ano

4

12º ano

3

2º ciclo

3º ciclo

Secundário

Total

0

7

10

3

14

O trabalho desenvolvido pela Educação Especial baseia-se, essencialmente, no
conceito de escola inclusiva, que reforça o direito de todos os alunos frequentarem o
mesmo estabelecimento de ensino, tendo em atenção, no entanto, as diferenças
individuais e o contexto de aprendizagem, o que implica uma flexibilização de organização
escolar e de estratégias de ensino.
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2.1. Jardins de Infância

a) Caraterização dos Grupos
As crianças que frequentam os Jardins de Infância do AEAF em 2017-2018
distribuem-se de acordo com o exposto no quadro abaixo:
Quadro 4: Distribuição das crianças do pré-escolar por idade e género em 2017-2018

Jardim de
Infância
Alfândega da
Fé
Sambade
Vilarelhos
Total

Idade

Género

3
anos

4
anos

5
anos

18

16

15

25

24

1
1
20

6
1
23

3
1
19

7
3
35

3
0
27

Feminino Masculino

b) Agregado familiar
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Analisando a informação constante dos gráficos acima, verifica-se que a maior
parte das crianças reside com os pais, cujas idades se encontram maioritariamente entre
os 30 e os 40 anos. Constata-se ainda que aproximadamente metade dos encarregados
de educação detem um curso superior ou o 12º ano e que, dos pais empregados, a maior
parte exerce a sua atividade profissional no setor terciário. De sublinhar a existência de
38% dos encarregados de educação em situação de desemprego ou desconhecida e o
facto de que 65% dos alunos beneficiam de apoio da ação social escolar.
2.2. Escola Básica
a) População escolar
Quadro 5: Distribuição dos alunos do 1º ciclo por ano em 2017-2018

15
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Ano de Escolaridade

Escola
Escola Básica
de Alfândega
da Fé

Género

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

23

25

30

24

Feminino Masculino
46

56

b) Agregado familiar
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Como no pré-escolar, a maior parte dos alunos do 1º ciclo reside com os pais, com
idades maioritariamente entre os 30 e os 40. A percentagem de encarregados de
educação com curso superior ou o 12º ano diminui, aumentando a percentagem daqueles
que apresentam habilitações iguais ou inferiores ao 9º ano de escolaridade (cerca de 47%
na totalidade). Dos pais empregados, a maior parte exerce a sua atividade profissional no
setor terciário e continua a verificar-se que mais de metade dos agregados são
beneficiários de apoios da ação social escolar.

2.3. Escola Básica e Secundária
a) População escolar
Quadro 6: Distribuição dos alunos da EBS por ano em 2017-2018

Escola

Género

Ano de Escolaridade

Feminino Masculino
2º ciclo
5º ano
28
Escola Básica
de Alfândega
da Fé

17

6º ano
35

3º ciclo
7º ano
8º ano
9º ano
34
32
24
Ens. Secundário
10º ano
11º ano
12º ano
40
28
26

35

28

47

43

42

52
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b) Agregado familiar
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No que diz respeito aos alunos que frequentam a EBS, a maior parte dos alunos
reside com os pais, distribuindo-se as idades dos encarregados de educação em grande
medida entre os 30 e os 50. As habilitações literárias dos encarregados de educação
diminuem substancialmente, situando-se agora apenas nos 14,7% a percentagem de pais
detentores de curso superior e confirmando-se uma diminuição das habilitações dos
encarregados de educação à medida que aumenta a idade e nível de escolaridade dos
alunos. Dos pais empregados, a maior parte exerce a sua atividade profissional no setor
terciário ou realizam trabalho doméstico. A percentagem de alunos que beneficiam de
apoios da ação social escolar é superior a 50%.

3. Sucesso educativo
O gráfico seguinte revela os resultados escolares nos três últimos anos letivos onde se
podem verificar bons resultados nos 1º e 2º ciclos e um aumento significativo do sucesso
educativo no último ano em relação ao 3º ciclo e ensino secundário. O histórico dos
últimos dez anos pode ser consultado no anexo 2.

19
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Na

avaliação externa, ao nível das provas finais de 3º ciclo a média do

Agrupamento em 2016-2017 foi mais baixa do que a média nacional tanto a Português
como a Matemática, sendo que o desvio é mais negativo na prova de Matemática.
Desde 2012-2013 a 2016-2017 o único momento em que a média do Agrupamento
nas provas finais foi superior à média nacional reporta-se ao ano letivo 2014-2015, na
prova de Português.

Comparando o desvio do Agrupamento em relação à média nacional verifica-se
que globalmente foi negativo e que o maior desvio ocorreu no ano letivo 2016-2017.

20
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Apesar de no ano letivo 2016-2017 a média do Agrupamento ter sido superior à
média nacional, no ensino secundário, a avaliação externa na prova de Português tem
sido irregular aos longo dos anos e sempre inferior à média nacional até ao ano letivo
2015-2016.

O gráfico seguinte reflete o desvio da média do Agrupamento para a média
nacional. Pode observar-se que, tal como a média do agrupamento, também o desvio
relativamente ao referente que é a média nacional foi irregular nos últimos 5 anos.

Na disciplina de Literatura Portuguesa surge informação a partir do momento em
que existiram alunos do Agrupamento a realizar exame nacional, ou seja em 2015-2016.
21
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Nesse ano, a média do agrupamento ficou abaixo da média nacional, o que se repetiu em
2016-2017, com aumento do desvio.

Na disciplina de História a média do Agrupamento aproximou-se da média nacional
em dois momentos, nos anos letivos 2014-2015 e 2016-2017 embora o desvio em relação
à média nacional tenha sido sempre negativo.
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Na disciplina de Geografia A a média do Agrupamento foi superior à média
nacional no ano letivo 2014-2015 e no ano letivo 2016-2017. Nos restantes anos, embora
se observe um desvio pela negativa, o distanciamento em relação ao referente que é a
média nacional é pouco significativo.

Na disciplina de Matemática A a média do Agrupamento superou a média nacional
nos anos letivos 2011-2012 e 2015-2016. O maior desvio verificou-se em 2014-2015.

23
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Na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) não existem
dados relativos ao último ano letivo uma vez que não existiram alunos a fazer exame
nesse ano. Nos anos anteriores verifica-se alguma irregularidade nos resultados quer a
nível nacional, quer ao nível do Agrupamento. Os melhores resultados, ficando acima ou
muito próximo da média nacional, ocorreram em 2012-2013 e 2014-2015.

24
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Na disciplina de Biologia e Geologia a média do Agrupamento tem ficado abaixo da
nacional desde 2011-2012, embora em alguns momentos o desvio não tenha sido muito
significativo.

Na disciplina de Física e Química a média do Agrupamento foi-se aproximando da
média nacional ultrapassando-a no ano letivo 2014-2015, com um desvio positivo de 0,6.
A partir desse ano houve um ligeiro afastamento, sendo que em 2016-2017 o desvio foi
de -2,4.
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Analisando o histórico dos últimos dez anos, no Agrupamento não se registaram,
nos últimos anos, situações de abandono escolar.
Não se consideraram em situação de abandono os alunos da comunidade búlgara
não avaliados por deixarem de frequentar a escola, por ser conhecida a sua realidade
sociofamiliar e económica e pelo facto de se matricularem novamente quando regressam
ao concelho. Também não se consideraram como abandono escolar os alunos maiores
de 18 anos que anularam as respetivas matrículas.
Em caso de absentismo escolar o Agrupamento articula com as entidades
parceiras que dão o seu contributo para que a assiduidade do aluno se torne regular.
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4. Serviços técnico-pedagógicos/respostas educativas
Biblioteca Escolar
A BE pretende aplicar o referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”, a um ano
de escolaridade, bem como encorajar os alunos à leitura, proporcionando um ambiente
acolhedor e incrementar maior empréstimo domiciliário. Promove, também, encontros
com escritores e desenvolve atividades em articulação com os docentes, sobre variados
temas, como Dia Mundial da Alimentação, da Ciência, CNL, entre outros.
Projeto de Educação para a Saúde (PES)
O PES desenvolve atividades promotoras da saúde ao nível do desenvolvimento
do currículo e do enriquecimento pessoal e reforça a articulação pedagógica e a
transversalidade entre os conteúdos disciplinares e não disciplinares. Por outro lado
sensibiliza e envolve os diversos elementos da Comunidade Educativa (alunos,
professores, pais e encarregados de educação, assistente operacionais) nas diferentes
ações a realizar e promover a integração da comunidade escolar/agrupamento no meio,
realizando parcerias internas e externas para o desenvolvimento do projeto.
Projeto Eco-Escolas
O Projeto Eco- Escolas pretende criar hábitos de participação e de cidadania,
tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de
vida na escola e na comunidade, em articulação com vários parceiros locais.
Jornal “Brincalhão”
A publicação do jornal escolar “O Brincalhão” visa consciencializar os alunos para
o novo modelo comunicacional e do seu papel enquanto intervenientes nos diferentes
processos de produção, comunicação e consumo de informação, bem como promover a
divulgação dos trabalhos e atividades do agrupamento de escolas e de instituições
parceiras junto da comunidade local.
Desporto Escolar
O Desporto Escolar pretende a promoção da saúde; o desenvolvimento da
cidadania e formação de candidatos a bons praticantes de desporto; Incentivar a
participação dos alunos no planeamento e gestão das atividades desportivas escolares,
nomeadamente o seu papel como dirigentes, juízes, cronometristas e árbitros; Contribuir
para a criação de uma cultura desportiva na escola.
Clubes
Os clubes poderão desenvolver atividades de carácter desportivo, artístico,
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técnico,

pluridisciplinar,

solidariedade

e

voluntariado,

relação

escola/meio

e

desenvolvimento da dimensão Europeia de educação, que deverão decorrer durante o
período letivo, ou nos períodos de interrupção letiva em casos devidamente justificados,
tais como, a realização de projetos pedagógicos especiais a nível disciplinar ou no
âmbito do Projeto Educativo.
Atividades de Enriquecimento Curricular
As modalidades das AEC a disponibilizar no Agrupamento são definidas
anualmente pelo Conselho Pedagógico, em observância da legislação em vigor e com
acordo da Autarquia sempre que esta seja promotora das atividades.
A Frequência das AEC depende da inscrição por parte dos encarregados de
educação, a realizar em cada ano letivo no momento de renovação/matrícula ou
transferência de aluno.
Componente de Apoio à Família
Na Educação Pré-Escolar a responsabilidade da organização e gestão deste
serviço são protocoladas entre a Câmara Municipal de Alfândega da Fé e o
Agrupamento. Este serviço funciona após a atividade letiva diária até às 17h30, nas
instalações da biblioteca municipal.
Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)
O SPO é um serviço de apoio educativo especializado, com funções de
acompanhamento escolar. Tem como grande objetivo promover o sucesso escolar e
bem-estar geral dos alunos, para além do apoio a toda a comunidade escolar. A sua
intervenção centra-se em diversas áreas: avaliação de dificuldades no domínio da
aprendizagem; adaptação e integração escolar; promoção de competências pessoais e
orientação vocacional; aconselhamento a pais e encarregados de educação na procura
da resolução de problemas quotidianos e consultoria a Pessoal Docente e Não Docente,
no sentido de colaborar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos
educativos adequados a cada aluno.
Apoios Educativos
O apoio educativo é uma das estratégias previstas para a consecução dos
objetivos e de melhoria do sucesso dos alunos, tanto a nível interno como externo. Neste
apoio pedagógico, focado em áreas especificas do currículo e das disciplinas, os alunos
são identificados por docentes e /ou pelo Conselho de Turma.
O apoio será facultado, em grupo ou individualmente, para contribuição para o
sucesso,
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estudo,

esclarecimento de dúvidas de forma mais individualizada, consolidação de conteúdos ,
superação de dificuldades e preparação para provas finais e exames nacionais.
Sala de Estudo
A sala de estudo é um espaço educativo que apoia os alunos em diferentes
situações, tendo como principais objectivos: Estimular o gosto pelos estudos; Incentivar
os alunos para hábitos de trabalho autónomo; Desenvolver competências que facilitem
as aprendizagens dos alunos; Apoiar os alunos na preparação para testes, exercícios
escritos e trabalhos; Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos
escolares individuais ou em grupo, nomeadamente trabalhos de casa.
Tutorias
A Tutoria é a orientação educativa alicerçada na experiência docente e nas
condições idóneas e humanas do professor e procura ajudar os alunos em risco de
desorganização do percurso escolar, a manter o rumo e a construir o seu próprio projeto
de aprendizagem. Este programa encontra-se vocacionado para alunos em diversas
situações

de

risco:

insucesso,

absentismo,

indisciplina,

isolamento,

conflito,

desmotivação, e dificuldades de integração, entre outras. Desenvolve medidas de apoio
aos alunos, designadamente de integração na turma e na escola e de aconselhamento e
orientação do estudo nas tarefas escolares.
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5. Distribuição dos Serviços/Recursos educativos
A existência dos serviços/recursos/projetos educativos do Agrupamento nas
diferentes escolas/JI está assinalada com sombreado.

JI

JI

JI

Serviços/Recursos

EB1
Sambade Vilarelhos

EBS

Alf. Fé

ASE
Jornal “Brincalhão”
Biblioteca
Sala de estudo
Clubes
Europeu
Música
Matemática
Projetos
Tutorias
PES
PASSE/PASSEzinho
Pé Ativo
PRESSE
Eco-escolas
PNL
Proteção Civil
Desporto Escolar
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6. Instituições parceiras

Centro de
Saúde

ARA

Bombeiros
Voluntários

Proteção
Civil

LACSAF

Biblioteca
Municipal

GNR

AEAF

Casa da
Cultura
Mestre José
Rodrigues

Associação
de Pais/EE

Câmara
Municipal

CFAE
Tua e Douro
Superior

CPCJ
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III – Posicionamento estratégico
1. Diagnóstico estratégico
No AEAF têm vindo a consolidar-se práticas de autoavaliação e de incremento da
avaliação por parte dos vários elementos da Comunidade Educativa sobre o trabalho
desenvolvido.
Encontra-se constituída uma equipa de autoavaliação, a CAVIAFE (Comissão de
Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé), com regimento
próprio e cujas atribuições se encontram definidas em sede de Regulamento Interno.
Por serem considerados prioridade máxima no Agrupamento, os resultados da
avaliação interna e externa têm constituído o principal foco de análise da CAVIAFE, sendo
produzidos relatórios trimestrais que servem de base ao trabalho dos departamentos,
coordenações de diretores de turma e conselho pedagógico.
Ao longo do ano letivo de 2016-2017, providenciou-se formação no âmbito da CAF
Educação (Common European Framework) e a equipa foi alargada a fim de produzir um
relatório de autoavaliação seguindo as diretrizes deste modelo de avaliação interna e que
se debruçou sobre diversos aspetos da vida do Agrupamento.
O diagnóstico apresentado neste projeto educativo, assim como a redefinição de
objetivos, prioridades e metas tiveram como principal ponto de partida os relatórios da
equipa de autoavaliação, mas também outras fontes como: os relatórios das avaliações
externas, programa de acompanhamento da ação educativa e outras ações inspetivas da
IGEC; as contribuições da comunidade escolar, nomeadamente através da resposta a
inquéritos e recolha de sugestões; as contribuições dos docentes; as reuniões do diretor
com os delegados e subdelegados de turma e representantes dos pais e encarregados de
educação das turmas.
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2. Análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças)
A opinião dos elementos da Comunidade Educativa, a par da autoavaliação e das
avaliações externas, sobre o trabalho organizacional e educativo desenvolvido no AEAF,
levaram à identificação dos pontos fortes e fracos do Agrupamento e à definição das
ameaças e oportunidades que o meio envolvente nos proporciona (análise SWOT)
permitindo conhecer o posicionamento estratégico do Agrupamento.

ÁREA PEDAGÓGICA
Pontos fortes

Pontos fracos

Resultados escolares

Resultados escolares

-Melhoria dos resultados internos com
diminuição do número de retenções,
particularmente no 3º ciclo.
-Exigência colocada nas avaliações internas,
sobretudo nas disciplinas sujeitas a avaliação
externa.
- Existência de orientações uniformizadas para
análise e reflexão acerca dos resultados
escolares.
-Existência dos Quadros de Valor e Excelência
e
do
Prémio
Melhor
Turma
para
reconhecimento dos alunos/turmas com
melhor desempenho escolar (com cerimónia
pública e publicação dos vencedores).

- Grande desfasamento, pela negativa, entre a
taxa de sucesso e a meta preconizada pelo
Agrupamento
em
determinadas
áreas
disciplinares.
- Discrepância entre a avaliação interna e a
avaliação externa.
-Fracos resultados na avaliação externa,
sobretudo nas provas finais e Ensino
Secundário.
- Posição insatisfatória do Agrupamento no
ranking a nível nacional e distrital.
- Sucesso mediano/baixa qualidade do
sucesso e dificuldade em aumentar a taxa de
alunos com nível de excelência.
- Pouca visibilidade ao longo do ano dos
alunos que integram os QVE.
- Reduzido envolvimento e responsabilidade
dos alunos nas suas próprias aprendizagens,
sobretudo a partir do 3º ciclo.
- Baixas expetativas dos alunos em relação ao
seu futuro académico e profissional.
-Dificuldade de muitos pais e encarregados de
educação assumirem um papel mais ativo no
processo de ensino e aprendizagem dos seus
educandos.

Abandono escolar/Inclusão

Abandono escolar/Inclusão

- Eliminação a 100% do abandono escolar.
- Capacidade de intervenção e articulação
com entidades e instituições (serviço social da
autarquia e CPCJ) com vista ao apoio
socioeconómico e familiar de alunos com
carências.
- Existência de medidas específicas para
aumento da frequência escolar por parte de

- Instabilidade de frequência escolar por parte
de alunos de outras nacionalidades, sobretudo
a Búlgara, devido ao trabalho sazonal dos
progenitores.
- Dificuldade de abertura de ofertas formativas
que permitam orientar os alunos para outros
percursos escolares.
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alunos de outras nacionalidades, sobretudo a
búlgara.
- Iniciativas promotoras de uma consciência
multicultural.
- Protocolo de colaboração com a instituição
LEQUE
no
sentido
de
reforçar
as
aprendizagens dos alunos com CEI.
-Prática de reuniões regulares entre a Gestão,
os Docentes de Educação Especial, o SPO e
os pais e encarregados de educação destes
alunos com NEE.
- Avaliação cuidada dos resultados escolares
obtidos pelos alunos de NEE (modelos
próprios, inclusão dos alunos CEI na pauta da
respetiva turma, abordagem específica nas
reuniões das estruturas educativas para
análise destes resultados).
- A ajuda e empenho que os alunos das
turmas que têm os alunos de NEE manifestam
para com esses alunos.

Cumprimento de regras e disciplina

Cumprimento de regras e disciplina

- Focos de indisciplina identificados e
localizados por parte de um grupo restrito de
alunos.
-Existência
de
estratégias
de
acompanhamento diário das situações de
indisciplina dos alunos dentro e fora da sala de
aula, por parte da gestão.
-Existência de um modelo de estatuto da
turma com estrutura comum às turmas do
ensino básico, desenvolvido pelos diretores de
turma e debatido/aprovado em conselho
pedagógico.
-Definição de regras de entrada nas salas de
aula.
-Existência dos Quadros de Valor e Excelência
e do Prémio Melhor Turma, distinções que têm
em conta os alunos/turmas com melhor
postura/comportamento.

- Situações pontuais de atitudes e
comportamentos graves.
- Falta de atenção que, por vezes, leva a
comportamentos perturbadores identificada
num número significativo de alunos.
- Número ainda significativo de registos de
falta de pontualidade, principalmente por parte
dos alunos mais velhos.
-Pouca
responsabilidade
de
alguns
encarregados
de
educação
no
acompanhamento do percurso escolar dos
seus educandos, sobretudo em matéria de
atitudes e comportamentos.
- Dificuldade em encontrar formação
específica nesta área destinada ao pessoal
não docente, para melhoria do seu
desempenho no apoio às atividades.

Processo de ensino-aprendizagem

Processo de ensino-aprendizagem

- Preocupação permanente das estruturas
educativas no acompanhamento do processo
educativo dos alunos e com vista à obtenção
de bons resultados externos.
- Existência de projetos e medidas de apoio
para melhoria dos resultados.
- Existência de ações específicas para o
desenvolvimento de boas práticas no âmbito
das ciências experimentais, da promoção da
leitura e da escrita e da matemática.
- Existência de mecanismos estruturados de
supervisão pedagógica (utilização de sumários
eletrónicos, entrega aos Coordenadores de
cópias digitais de todos os instrumentos de

- Distribuição da carga letiva de cada
professor por muitos níveis de ensino, devido
ao reduzido número de turmas, o que muitas
vezes conduz à existência de um professor
único por ano/ciclo de ensino.
-Reduzido número de alunos, particularmente
no ensino secundário, o que dificulta o
desenvolvimento de dinâmicas educativas e
um trabalho mais competitivo.
-Ausência de quadro docente estável em
algumas disciplinas.
Resistência
à
implementação
de
metodologias inovadoras.
- Estado ainda embrionário das práticas de
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planificação, execução e avaliação dos alunos
e definição de procedimentos de intervisão).
- Prioridade dada à continuidade dos docentes
com os mesmos alunos, dentro de cada ciclo e
mesmo, em alguns casos, entre ciclos e até o
ensino
secundário,
procedendo-se
à
auscultação dos coordenadores.
- Realização de reuniões de articulação entre
ciclos na preparação de cada ano letivo.
- Articulação ao longo do ano escolar nos
Departamentos Curriculares e nos Conselhos
de Turma.
- Intencionalidade de uniformização de
práticas e procedimentos.
-Existência de uma hora semanal comum a
todos os docentes do mesmo Departamento
Curricular para desenvolvimento de trabalho
colaborativo.
- Aprovação do plano de internacionalização
para modernização e alteração de práticas
pedagógicas.

trabalho colaborativo nos diferentes setores
escolares.
- Falta de formação contínua específica em
muitas áreas curriculares.

Atividades de enriquecimento e
extraescolares

Atividades de enriquecimento e
extraescolares

Diversidade
de
oferta
de
projetos/clubes/atividades/visitas de estudo
para
integrar
aspetos
concretos
das
aprendizagens e a formação integral dos
alunos.
- Ações e estratégias no âmbito da Saúde e
Consciência Ecológica.
- Promoção/ participação em iniciativas no
âmbito da solidariedade.
- Reunião de articulação com entidades
parceiras e Associação de Estudantes
realizada para desenvolvimento do PAA.
-Existência de um mapa de ocupação plena
dos tempos escolares.
- Elevada adesão dos alunos às AEC.

- Dificuldade de conciliação das exigências do
currículo escolar com as atividades da
comunidade envolvente.
- Reduzida disponibilidade por parte de alguns
alunos em participar nas atividades em
período suplementar ao seu horário escolar.
- Registo ainda incipiente das atividades em
que os alunos participam nos seus processos
individuais.
- Dinâmica de alguns projetos/clubes/
atividades ainda dependente das iniciativas
individuais dos professores responsáveis,
devido à instabilidade do corpo docente.
- Falta de um espaço físico fixo para
funcionamento dos clubes.
- Proposta e dinamização de atividades ainda
circunscrita a um número reduzido de
colaboradores.

ÁREA DE SERVIÇOS, RECURSOS E EQUIPAMENTOS
Pontos fortes

Pontos fracos

- Existência de biblioteca, refeitório, bufete,
auditório, campo de jogos, sala de convívio
dos alunos.
- Limpeza dos diferentes espaços interiores e
exteriores.
- Eficiência e qualidade do serviço prestado
pela cantina escolar.
- Obras previstas para requalificação dos
espaços/áreas que carecem de melhoria

- Pavilhão gimnodesportivo e campo de jogos
com fracas condições para a prática
desportiva.
- Fraca iluminação exterior.
- Bloco 1 sem capacidade de resposta face às
necessidades atuais.
- Baixo grau de eficiência energética em todos
os pavilhões.
- Dificuldade por parte dos alunos no
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(cozinha,
ginásio,
pavilhões,
eficiência
energética…).
- Investimento no mais recente software de
gestão escolar adequado às necessidades do
agrupamento.
- Utilização quase total dos recursos
informáticos para a comunicação interna e
externa.
- Preocupação em adequar o horário dos
vários
serviços
às
necessidades
da
comunidade educativa, em função dos
recursos disponíveis.

cumprimento de regras de utilização do
espaço refeitório/cantina (ruído, fila, …)
- Dificuldade de manutenção de equipamentos
e aplicações informáticas.
- Resistência à informatização de processos.
- Dificuldades de acesso à rede Wi Fi no 1º
ciclo.
- Acessibilidade: horário de abertura e tempo
de espera nos serviços administrativos,
acessibilidade e estruturas adequadas para os
deficientes, acesso à informação, e custo dos
serviços.

ÁREA ORGANIZACIONAL
Pontos fortes

Pontos fracos

Envolvimento e satisfação da comunidade
educativa

Envolvimento e satisfação da comunidade
educativa

- Motivação e envolvimento da maior parte dos
colaboradores na consecução dos objetivos
inseridos na missão do Agrupamento.
- Boa assiduidade da maioria dos seus
colaboradores, principalmente o Pessoal
Docente.
- Relação dos alunos com o diretor de turma e
diferentes
membros
da
Comunidade
Educativa.
- Bom clima de trabalho e de cooperação entre
todos os intervenientes.
- Respeito e confiança entre os membros da
comunidade educativa e a Direção.
- Existência de uma viagem de final de ano
para os colaboradores e da iniciativa “Dia do
Agrupamento”.
- Cultura de valorização e participação das
estruturas intermédias.
- Serviços de Psicologia e Orientação
colaborativos.

-Reduzido reconhecimento do mérito dos
profissionais que tenham tido um desempenho
meritório.
- Inexistência de um plano de desenvolvimento pessoal e de perfis de competências
delineados.

Relaçao escola/comunidade

Relaçao escola/comunidade

- Fácil e rápida comunicação entre o
Agrupamento e as famílias dos alunos.
- Associação de Pais e Encarregados de
Educação organizada e colaborativa.
- Bom funcionamento das parcerias.
- Abertura ao meio através da plataforma
informática (GIAE online) que permite aos
pais/EE acompanhar à distância a vida
escolar dos seus educandos.
- Cedência, com base em regulamento
específico, de espaços e equipamentos à
comunidade, tais como ginásios, auditório,
salas de aula e refeitório.

- Dificuldade de comunicação eletrónica com
muitos pais/EE (não têm e-mail, não
consultam o GIAE online).
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Comunicação

Comunicação

- Política de porta aberta por parte da direção
para a receção das sugestões, conduzindo a
uma melhoria da dinâmica dos serviços.
- Sistema de comunicação interno eficaz, com
a comunicação das matérias de interesse em
tempo útil.
- Disponibilização online de todos os
documentos estruturantes do Agrupamento.
- Promoção de reuniões periódicas entre a
gestão e os delegados e entre a gestão e os
representantes dos pais/EE.
- A gestão detém e-mail de todos os
colaboradores, representantes de pais,
delegados de turma, parceiros, etc.
- Existência do jornal escolar "O Brincalhão"
como elemento de comunicação e de
construção da identidade do Agrupamento
dada a sua longevidade.

- Algumas falhas no sistema de comunicação
interno por revelar falta de triagem e
hierarquização da informação.
- Atualização pouco frequente da página
eletrónica do Agrupamento.
- Transparência (por exemplo, sobre o
funcionamento da instituição, das deliberações
e processos de tomada de decisão, das
parcerias
educacionais
formais
entre
professores e alunos, da comunicação interna,
etc.).

Autoavaliação

Autoavaliação

- Existência de uma equipa de autoavaliação,
a CAVIAFE, com regimento próprio e cujas
atribuições se encontram definidas em sede
de Regulamento Interno.
- Produção e divulgação de relatórios
trimestrais de reflexão cuidada dos resultados
escolares.
- Implementação de planos de ação
decorrentes das fragilidades identificadas nos
relatórios de autoavaliação.
- Otimização do trabalho desenvolvido através
de formação no âmbito da CAF Educação.

- Dificuldade em desenvolver mecanismos
mais formais e objetivos de avaliação de
eficácia e desempenho dos processos e
atividades.
- Frequência pouco sistemática dos inquéritos
de opinião dos alunos sobre a instituição.

Oportunidades

Ameaças

-A pequena dimensão do concelho permite um
trabalho educativo de proximidade com as
famílias dos alunos.

-A diminuição da população escolar pode por
em causa um adequado funcionamento da
estrutura educativa.

-A localização geográfica dos edifícios
escolares do Agrupamento na sede do
concelho permite uma rápida e fácil
deslocação a outras instituições locais.

-A precariedade socioeconómica de uma parte
dos agregados familiares dos alunos
desenvolve problemas sociais com impactos
negativos na educação e ensino, dificultando a
igualdade de oportunidades e de sucesso
escolar dos alunos.
- Inexistência de uma rede de transportes
públicos que facilite a vinda à escola dos
pais/EE que residem fora da sede do
concelho.

-A diversidade geoclimática, geológica, de
fauna e de flora constituem fatores
importantes na educação ambiental e
curricular.
-As atividades turísticas e de lazer e a
existência de várias barragens, incluindo a do
Baixo
Sabor,
podem
potenciar
o
desenvolvimento de novas áreas educativas.
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-O fraco desenvolvimento das atividades
económicas pode dificultar a formação,
nomeadamente ao nível dos estágios, dos
alunos dos cursos profissionais.
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-A fácil ligação entre o Agrupamento de
Escolas e as Autarquias Locais possibilita
parcerias de intervenção educativa com vista à
melhoria do sucesso educativo.
-O apoio da Autarquia Local (Câmara
Municipal) ao Agrupamento de Escolas facilita
o desenvolvimento de atividades e de projetos
educativos.

- A política educativa encontra-se em diversos
aspetos desfasada da realidade das zonas do
interior do país.
-As constantes alterações da legislação
educativa provocam instabilidade a nível da
consolidação de processos.
- Degradação do parque informático.

-A existência de uma programação municipal
na área da cultura e da educação possibilitam
o desenvolvimento de áreas específicas dos
currículos e a formação artística dos alunos.
-A existência de um número de alunos
provenientes de comunidades estrangeiras é
uma oportunidade para desenvolver a
multiculturalidade.
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3. Política educativa do Agrupamento (visão, missão, princípios
orientadores, compromissos, …)
O Agrupamento de Escolas pretende ser reconhecido como uma instituição de
referência local e regional, através da promoção de uma cultura de esforço, de exigência
e de rigor, assente nos valores e princípios fundamentais e no plano estratégico de
intervenção educativa, tal como são definidos no presente documento.
Através do seu PE, o Agrupamento ambiciona contribuir para impulsionar um
modelo pedagógico ajustado às necessidades e interesses dos seus alunos, procurando
responder, ao mesmo tempo, às necessidades da comunidade local e às exigências do
mundo atual.
Neste sentido, a missão fundamental do Agrupamento de Escolas é preparar os
alunos como cidadãos ativos, qualificando-os para prosseguirem os seus estudos ou para
ingressarem na vida ativa.
Reconhecendo a importância atual que a escola tem na preparação dos jovens
para uma perfeita integração numa sociedade global, sobretudo no âmbito europeu,
importa desenvolver estratégias que permitam aos alunos o desenvolvimento de
competências linguísticas, a autonomia e a fácil movimentação no espaço europeu, de
forma a possibilitar o acesso e aumentar a abrangência de possibilidades de formação
e/ou atividades profissionais futuras. O reconhecimento da cidadania europeia e do
multiculturalismo,

o conhecimento dos diferentes mecanismos europeus de acesso à

formação e integração profissional, são competências importantes num processo de
integração social de sucesso. O desenvolvimento de um projeto de internacionalização é
uma estratégia que visa, por um lado, dotar os alunos destas competências, e, por outro,
facilitar a integração de alunos de outras nacionalidades, situação cada vez mais
relevante no agrupamento de escolas.
A preparação e o reunir de condições para a implementação de projetos de ensino
bilingue, inicialmente ao nível do primeiro ciclo e posteriormente extensível aos níveis de
ensino subsequentes, bem como a implementação de novas metodologias de
aprendizagem de línguas como o CLIL - Content and Language Integrated Learning, são
estratégias que visam a preparação dos alunos de uma forma motivadora permitindo que
possa alcançar um nível elevado de proficiência em língua inglesa em conformidade com
as exigências do contexto educativo e profissional do século XXI.
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Nessa missão o Agrupamento de Escolas integra o desenvolvimento, nos alunos,
das competências constantes do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória,
homologado em Julho de 2017 pelo Ministério da educação e outras consideradas
importantes no âmbito da sua autonomia:

- Linguagens e textos;
- Informação e comunicação;
- Raciocínio e resolução de problemas;
- Pensamento crítico e pensamento criativo;
- Relacionamento interpessoal;
- Desenvolvimento pessoal e autonomia;
- Bem-estar, saúde e ambiente;
- Sensibilidade estética e artística;
- Saber científico, técnico e tecnológico;
- Consciência e domínio do corpo;
- Consciência multicultural;
- Percepção e consciencialização para uma cidadania europeia.

Para desenvolver estes pressupostos da missão o Agrupamento assume a sua
cultura e identidade através dos seguintes indicadores:
a)Valorização da escola, do saber e do conhecimento, fomentando a aquisição de
competências essenciais a uma formação ao longo da vida;
b)Promoção do sucesso educativo, respeitando a individualidade e especificidade
de cada aluno;
c)Promoção dos valores da disciplina, do respeito mútuo, da tolerância, da
autonomia e do esforço como elementos essenciais na construção do conhecimento e de
uma cidadania efetiva;
d)Contribuição para a preservação e divulgação dos valores culturais da
comunidade onde se insere;
e)Promoção da inclusão e do respeito pela diferença;
f)Promoção das várias literacias, designadamente da literacia da informação;
g)Fomento do trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de
informação, experiências e saberes, por parte de todos os agentes educativos;

40

Projeto Educativo 2017-2020 Mais Qualidade, Mais Sucesso, Melhor Futuro!

h)Promoção da educação para a saúde, através da adoção de comportamentos
saudáveis promotores de bem-estar físico, emocional e social;
i)Preservação ambiental, fomentando iniciativas no domínio do respeito pela
natureza, do desenvolvimento sustentável, das energias renováveis e da inovação;
f) Participação em projetos com parcerias europeias;
g) Desenvolvimentos de atividades em contextos multiculturais;
h) Implementação de novas metodologias e práticas pedagógicas inovadoras de
reconhecido sucesso.

O Agrupamento de Escolas procurará desenvolver a sua missão e atuação
pautando-se pelos seguintes princípios orientadores:

1-A função da Escola não se pode confinar ao mero papel de veículo de
transmissão e reprodução de valores e saberes definidos de forma homogénea para todo
o país, a chamada “cultura padrão”, bem como à mera preservação da herança cultural;

2-A Escola tem que ser concebida tendo os alunos como centro, o seu contexto
cultural e social e tem que ser pensada enquanto organização social e espaço emocional,
local de estudo mas também de convívio, aberta à comunidade em que se insere;

3-A ação pedagógica tem que apostar na formação integral dos alunos, visando a
sua realização plena enquanto seres humanos e cidadãos, valorizando a natureza
disciplinar,

interdisciplinar

e

transversal

das

aprendizagens,

potenciando

o

desenvolvimento simultâneo e interativo de competências socioculturais, científicas,
experimentais e técnicas e preparando-os para a vida ativa e ou prosseguimento de
estudos;

4-O processo educativo tem que ser individualizado, personalizado, respeitador das
necessidades e características de cada aluno, não bastando adquirir conhecimentos,
sendo necessário compreender e saber usar o que se aprende, bem como desenvolver o
gosto por aprender e a autonomia no processo de aprendizagem e de formação;

5-A escola tem que lutar contra a exclusão, procurando dar respostas pedagógicas
eficazes aos alunos de necessidades educativas especiais ou com problemas de
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integração e adaptação, proporcionando-lhes ofertas educativas diversificadas que visem
a sua preparação para a vida ativa, a aquisição de qualificação profissional e a sua
inserção no mercado de trabalho. Procederá também, sempre que necessário, ao
encaminhamento de situações de alunos em risco para outras áreas, nomeadamente
Segurança Social, Saúde e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;

6-O processo educativo pautar-se-á pela utilização de uma PEDAGOGIA ATIVA,
centrada nos alunos, envolvendo-os o mais possível a todos os níveis, condição essencial
à criação de um clima facilitador da formação integral e inibidor de casos de indisciplina;

7-A construção de uma escola democrática, aberta à mudança, à inovação e ao
empreendedorismo, promotora de uma educação de qualidade depende do empenho e
envolvimento, da cooperação e corresponsabilização da comunidade educativa, do poder
autárquico, da comunidade local e de todos os parceiros educativos;

8- A promoção da identidade e da cultura local e nacional como suporte à
promoção de uma dimensão europeia de educação, que promova o desenvolvimento de
uma consciência multicultural e de um espírito de abertura, interesse e respeito pela
cultura e tradições de outras regiões;

9-O Agrupamento terá ainda como princípio fundamental da sua atividade o
desenvolvimento de uma cultura de autoavaliação, procurando perceber os pontos fortes
e fracos, potenciando os primeiros e melhorando os segundos, ao mesmo tempo que se
preparará para prestar contas externamente dos resultados obtidos com a sua ação
educativa e pedagógica.
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4. Prioridades de intervenção (identificação e contextualização)
Feito o diagnóstico e em consonância com a visão, missão e princípios
orientadores anteriormente delineados, importa definir as linhas estratégicas da ação a
concretizar nos planos anuais/plurianuais de atividades e delineadas com base nas áreas
que foram consideradas prioritárias.
Prioridades de
intervenção

Contextualização

1. Melhoria dos
resultados escolares

2. Formação de
cidadãos autónomos,
responsáveis,
cooperantes,
solidários, ecológicos,
saudáveis capazes de
conviver com e na
diversidade

3. Fortalecimento e
valorização de boas
práticas ao nível do
processo de ensinoaprendizagem

4. Comunicação,
divulgação e
transparência

5. Internacionalização do
Agrupamento
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Considerando que o sucesso escolar é determinante para a integração
social e profissional dos alunos e o objetivo último da escola, é imperativo
que esta seja uma prioridade.
No AEAF esta opção é particularmente relevante tendo em conta que:
- a análise dos resultados internos identifica índices de insucesso
significativos em algumas áreas curriculares disciplinares;
- a análise dos resultados externos obtidos nos últimos anos letivos
evidencia percentagens de sucesso abaixo das médias nacionais.
Para além de dificuldades específicas do domínio cognitivo, os documentos
de análise dos resultados também apontam a desconcentração/atenção em
sala de aula e a falta de hábitos e métodos de trabalho contínuos,
consistentes e autónomos como factores explicativos do insucesso.
Este aspeto justifica por si só esta prioridade. No entanto, como patente no
capítulo dedicado à Política Educativa, pretende-se que a atuação do
Agrupamento também seja pautada pela formação integral dos alunos
enquanto seres humanos e cidadãos capazes de prosseguirem com
sucesso os estudos ou a vida ativa numa sociedade global.
Tendo em conta o desafio que constitui a consecução das prioridades
anteriores, assim com as novas exigências da sociedade e da escola em
geral, torna-se cada vez mais necessário que os professores invistam no
seu desenvolvimento profissional e que o façam contínua e
colaborativamente. De facto assume-se que uma atitude reflexiva, dinâmica
e investigativa e que as iniciativas de partilha de boas práticas podem
potenciar uma melhoria contínua da qualidade do processo ensinoaprendizagem. Deste modo o Agrupamento pretende apostar na criação de
condições para que um efetivo trabalho colaborativo/articulado se
desenvolva.
O envolvimento e participação de todos os atores educativos na vida da
instituição constitui uma mais valia na concretização do lema do PE. Para
que tal ocorra é necessário otimizar os circuitos de comunicação e
divulgação de modo a facilitar esse envolvimento bem como a promover a
imagem e reputação da instituição.
A sociedade atual está plenamente integrada num contexto europeu, pelo
que é essencial que os alunos, desde o início do seu percurso educativo,
possam aprender em rede com discentes de outras escolas. O mesmo se
aplica aos docentes que participando em projetos de âmbito internacional
vêm aumentadas as suas possibilidades de desenvolvimento profissional.
Acreditando que uma educação multicultural pode contribuir para a
melhoria dos resultados escolares e ainda para o desenvolvimento da
autonomia, da responsabilidade individual e participada dos discentes e da
sua preparação e integração no mundo do trabalho, a internacionalização
constitui-se como uma prioridade por si só mas também apoia a
concretização de todas as outras.
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5. Metas
Prioridade de
Intervenção
Objetivo(s)

Estratégias

1. Melhoria dos resultados escolares
Melhorar os resultados das classificações internas;
Reduzir a percentagem de retenções, em particular das repetidas;
Melhorar a qualidade do sucesso;
Melhorar os resultados do Agrupamento nas provas finais e exames nacionais;
Diminuir o desfasamento entre as classificações internas e externas.
- Desenvolvimento do trabalho educativo com base em metas escolares, claras, quantificáveis,
exequíveis e assumidas por toda a comunidade escolar, em todas as áreas curriculares
disciplinares, seguindo as orientações do Projeto Educativo;
- Diversificação/Reforço das atividades de apoio e medidas de promoção do sucesso escolar:
 manutenção do apoio em coadjuvância às turmas de 1º ciclo;
 sala de estudo apetrechada com os materiais necessários;
 apoio educativo nas disciplinas com maior insucesso;
 apoio educativo específico de preparação para provas finais/exames nacionais;
 apoios diferenciados para alunos com NEE;
 apoios a alunos de PLNM
 agendamento de sessões de esclarecimento de dúvidas entre o final das aulas e os
exames;
 participação em atividades/concursos internos e externos que promovam o desafio e
permitam a valorização dos conhecimentos/capacidades adquiridos noutros contextos;
 tutorias;
 …
- Manutenção da uniformização dos princípios e procedimentos relativos à análise dos resultados
e à avaliação das medidas de promoção do sucesso escolar;
- Valorização do mérito, dedicação e esforço no trabalho e no desempenho escolar dos alunos
através da manutenção do Quadro de valor e excelência e do Prémio melhor turma aumentando
a sua visibilidade ao longo do ano;
- Manutenção dos Serviços de Psicologia e Orientação;
- Implementação de mecanismos de acompanhamento pós-formação dos alunos.

Indicadores/Metas
1º ciclo (+0,5)
2º ciclo (+0,4)
Taxa global de sucesso
3º ciclo (+2,2)
educativo
Secundário (+2,9)
Aumentar a taxa de
alunos com média ≥
Bom/4/15 em…
Resultados dos alunos 3º ciclo: Diminuir o
na avaliação externa
desvio entre a média do
Agrupamento
nas
provas finais e a média
nacional
para…(em
pontos)
Secundário: Diminuir o
desvio entre a média do
Agrupamento
nos
exames nacionais e a
média
nacional
para…(em valores)
3º ciclo: Diminuir o
desvio
entre
a
classificação interna e a
classificação
externa
para…(em pontos)
Secundário: Diminuir o
desvio
entre
a
classificação interna e a
classificação
externa
para…(em valores)
Taxa de acesso ao ensino superior (alunos
candidatos)
Taxa de qualificação e empregabilidade (alunos
ensino profissional)
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2017-18
(PAE)
95,8%
96,4%
85,3%
81,1%

2018-19

2019-20

96,3%
96,8%
87,5%
84%

96,8%
97,2%
89,7%
86,9%

2% em cada ano

-14

-12

-10

-2,4

-2,2

-2,0

-14

-12

-10

-2,4

-2,2

-2,0

76%

78%

80%

Nos termos da legislação em vigor
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Prioridade de
Intervenção

2. Formação de cidadãos autónomos, responsáveis, cooperantes,
solidários, ecológicos, saudáveis capazes de conviver com e na
diversidade

Objetivo(s)

- Melhorar o clima de aula;
- Promover comportamentos socialmente corretos e o cumprimento das normas de conduta;
- Diminuir o número de situações de conflito, indisciplina e violência em meio escolar;
- Melhorar a capacidade de participação, intervenção e cooperação;
- Desenvolver a capacidade de viver na e com a diversidade;
- Promover a inclusão social e a interculturalidade;
- Fomentar a Educação para a Cidadania, Voluntariado, Ambiente e Saúde;
- Capacitar o pessoal não docente a intervir na resolução de problemas de indisciplina nos
espaços escolares;
- Promover o envolvimento parental e a capacitação das famílias no percurso educativo dos seus
educandos;
- Melhorar a organização dos processos individuais dos alunos, incluindo informação relativa à
participação em projetos relevantes.
- Manutenção dos Estatutos da Turma com regras concertadas em conselho de turma e aplicadas
uniformemente em todas as disciplinas;
- Manutenção do Perfil do Delegado;
- Participação em projetos e ações que visem a educação para a cidadania, para a saúde, para o
respeito por si próprio, pelos outros, pelo património e pelo ambiente;
- Planificação de atividades interculturais, envolvendo diversos parceiros;
- Incentivo e valorização das iniciativas da Associação de Estudantes;
- Valorização do mérito, dedicação e esforço no trabalho e no desempenho escolar dos alunos
através da manutenção do Quadro de valor e excelência e do Prémio melhor turma;
- Formação específica para pessoal não docente;
- Definição de procedimentos para registo das atividades em que os alunos participam nos seus
processos individuais;
- Articulação com a Saúde escolar para melhoria da postura dos alunos no espaço refeitório;
- DESAFIO: Organização de atividades que favoreçam a análise e o debate, tais como
congressos de alunos para apresentação dos melhores trabalhos escolares.

Estratégias

Indicadores/Metas
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2017-18

2018-19

Diminuir as faltas de pontualidade (registadas na
10% cada ano
gestão) em…
Reduzir o número de ocorrências disciplinares em…
5% cada ano
Aumentar a média de Pré-escolar/1º ciclo
86%
88%
comparência dos pais e 2º/3º ciclo
67%
69%
EE nas reuniões (ou secundário
50%
52%
previa e posteriormente)
para…
Participação dos representantes dos pais/EE nas
55%
60%
reuniões com a Gestão
Participação dos delegados/subdelegados nas
70%
75%
reuniões com a Gestão
Aumentar a participação dos alunos no Desporto
2% cada ano
Escolar em…
Aumentar a participação dos alunos nos restantes
2% cada ano
Clubes e Projetos
Nº de ocorrências na plataforma GIAE online;
Nº de prémios atribuídos nos âmbito dos QVE e do Prémio Melhor Turma;
Comportamento e ruído no refeitório.
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2019-20

90%
71%
55%
65%
80%

Prioridade de
Intervenção
Objetivo(s)

Estratégias

Indicadores/Metas

Prioridade de
Intervenção
Objetivo(s)

Estratégias

3. Fortalecimento e valorização de boas práticas ao nível do processo de
ensino-aprendizagem
- Planificar de forma colaborativa para melhorar as aprendizagens;
- Atualizar as práticas pedagógicas, adaptando-as ao contexto atual e às motivações e
necessidades dos alunos;
- Privilegiar metodologias ativas;
- Criar oportunidades de partilha, de reflexão crítica sobre a prática e de desenvolvimento
profissional através da participação em sessões de trabalho conjunto.
- Melhoria da articulação entre os ciclos de ensino;
- Manutenção de tempos comuns para que os docentes desenvolvam um trabalho colaborativo
continuado;
- Definição de orientações para o trabalho colaborativo;
- Manutenção do agendamento de momentos de Intervisão Pedagógica;
- Implementação de projetos disciplinares para superação de dificuldades específicas;
- DESAFIO: Criação de uma comunidade de aprendizagem.
Nº de reuniões de articulação realizadas e respetivas atas/guiões de orientação das reuniões de
articulação;
Nº de projetos e atividades organizadas em articulação;
Sumários dos momentos de trabalho colaborativo e/ou sínteses das reuniões;
Nº de aulas observadas no âmbito da Intervisão Pedagógica;
Guiões e documentos desenvolvidos/preenchidos no âmbito da Intervisão pedagógica;
Aplicação de inquéritos;
Evolução dos resultados escolares;
Participação de pelo menos 10% de docentes do Agrupamento na comunidade de aprendizagem.

4. Comunicação, divulgação e transparência
- Otimizar os circuitos de informação e comunicação interna e externa.
- Promover a imagem do Agrupamento e nível de confiança pública para com a instituição e os
seus produtos/serviços.
- Promover o sentimento de pertença e o gosto pela escola por parte de todos os colaboradores
e, principalmente, dos alunos.
- Manter e desenvolver a rede institucional já existente e, se relevante, estabelecer novas
parcerias.
- Criação de correios eletrónicos da escola mais personalizados (para Diretores de Turma,
Departamentos, Coordenações de Diretores de Turma, Biblioteca Escolar, secretaria, Pessoal
Não Docente);
- Atualização e melhoria da página Web do AEAF;
- Incentivo a um maior uso do GIAEonline por parte dos pais e EE;
- Divulgação do folheto informativo sobre o funcionamento do Agrupamento e a importância da
escola traduzido em búlgaro e inglês;
- Manutenção das reuniões periódicas do Diretor com delegados e representantes dos pais/EE
das turmas;
- Divulgação do trabalho desenvolvido no e pelo Agrupamento com especial ênfase nos casos de
sucesso e boas práticas, através dos meios de comunicação internos e/ou com apoio dos
externos;
- Aplicação, com mais frequência, de inquéritos de opinião dos alunos e pais/EE sobre a
instituição (exº aquando da renovação das matrículas);
- Criação de um grupo de trabalho responsável pela sondagem de sugestões;
- Redação e divulgação de sínteses das deliberações mais relevantes dos órgãos estruturantes.
- DESAFIO: Criação de uma associação autónoma de antigos elementos da comunidade
educativa.

Indicadores/Metas
Nº de documentos online/nº de visitas ao site;
Nº de acessos à plataforma GIAE online;
Nº de reuniões realizadas com os delegados e representantes dos pais/EE e respetivas atas;
Análise dos inquéritos de opinião e tratamento de dados;
Nº de elementos da associação de antigos elementos da comunidade educativa e iniciativas
desenvolvidas.
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Prioridade de
Intervenção
Objetivo(s)

Estratégias

5. Internacionalização do Agrupamento
- Construir uma dimensão europeia de educação assente no desenvolvimento de um espírito de
abertura, interesse e respeito pela cultura e tradições de outras regiões e pela identidade cultura
do seu país ou região;
- Promover a promoção da identidade e da cultura nacional como suporte à promoção de uma
cultura europeia;
- Potenciar a ligação entre a escola e as instituições económicas, financeiras, profissionais,
associativas, sociais e culturais;
- Promover o trabalho colaborativo e em rede assente em plataformas online (eTwinning e
outras);
- Implementar práticas e metodologias inovadoras e com resultados reconhecidos visando a
melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens;
- Estimular o desenvolvimento de alunos dotados de pensamento crítico e capacidade de
autoaprendizagem;
- Melhorar os resultados escolares dos alunos e combater o insucesso e o abandono escolar;
- Promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente;
- Desenvolver competências linguísticas com particular incidência na proficiência em língua
inglesa.
- Desenvolvimento de ações de mobilidade/intercâmbio, nomeadamente no âmbito do programa
Erasmus+;
- Desenvolvimento de projetos de âmbito internacional em sala de aula nomeadamente a partir da
plataforma Etwinning;
- Manutenção da equipa de projetos internacionais para gerir a mobilidade de alunos e pessoal
docente e não docente, bem como apresentar novas candidaturas ao programa Erasmus+;
- Reforço e divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito do Clube Europeu;
- Capacitação de docentes e funcionários ao nível da língua inglesa;
- Tradução da página Web do Agrupamento.
- DESAFIO: Candidatura para participação no projeto da DGE PEBI com vista à implementação
futura de ensino bilingue ao nível do primeiro ciclo;

Indicadores/Metas
Nº de ações de mobilidade/intercâmbio;
Nº de alunos envolvidos em projetos de âmbito internacional;
Nº de alunos inscritos e atividades desenvolvidas no âmbito do Clube Europeu;
Nº de formandos inscritos nas ações para desenvolvimento da língua inglesa.
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IV – Formação do pessoal docente e não docente
O Plano de Formação tem um papel fundamental no desenvolvimento profissional
de docentes e não docentes, podendo contribuir para o sucesso educativo das escolas,
uma vez que tenta dar resposta às necessidades de formação identificadas,
proporcionando saberes e competências para a melhoria da prática profissional.
Para dar resposta às necessidades de formação detetadas o Agrupamento articula
com o Centro de Formação de Professores da sua área, ou seja, CFAE do Tua e Douro
Superior, contudo verificam-se alguns entraves como a inexistência de formadores
internos (professores do Agrupamento) em determinadas áreas.
No âmbito do plano de internacionalização procura-se satisfazer necessidades de
formação de pessoal docente, de acordo com as carências identificadas no Agrupamento,
através da integração e participação em projetos e plataformas de âmbito europeu como o
Erasmus+, eTwinning e School Gateway Education, entre outras.
O Plano de Formação é elaborado anualmente, tendo em vista uma estratégia de
desenvolvimento, modernização e internacionalização do Agrupamento, com base na
auscultação

das

necessidades

de

formação

dos

diversos

agentes

educativos

(professores, assistentes operacionais e assistentes técnicos) e em consonância com os
objetivos estabelecidos neste Projeto Educativo.
De referir que se encontra aberta a possibilidade de realização de formações que
surjam ao longo do ano, que se considerem pertinentes e vão de encontro aos objetivos
deste documento.
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V – Execução, divulgação e avaliação do Projeto
1. Execução
O presente Projeto Educativo assume como instrumentos operacionalizadores os
seguintes documentos: Regulamento Interno, Plano Anual/Plurianual de Atividades, Plano
Anual de Formação e Projeto Curricular do Agrupamento.
O Regulamento Interno do Agrupamento é o instrumento operacionalizador do
Projeto Educativo com maior abrangência e capacidade de organização da vida do
Agrupamento de Escolas, resultando o seu espírito de construção diretamente do Projeto
Educativo, mantendo assim uma coerência entre princípios orientadores e práticas
quotidianas.
Os

restantes

instrumentos

operacionalizadores

devem

manter

igualmente

coerência com o Projeto Educativo e com o Regulamento Interno.
Os instrumentos operacionalizadores são aprovados nos termos da legislação em
vigor ou, na sua ausência, nos termos do Regulamento Interno.

2. Divulgação
A divulgação do Projeto Educativo será assegurada recorrendo ao suporte digital,
colocando-o

de

forma

pública

no

site

do

Agrupamento

http://www.agrupalfandegafe.com/moodle/ .
Em suporte de papel estará disponível um exemplar para consulta em cada uma
das escolas: EBS, EB1, JI Sambade e JI Vilarelhos.
A divulgação será feita, também, pelos órgãos do Agrupamento, nomeadamente
Conselho Geral, Órgão de Gestão e Conselho Pedagógico. No início do ano letivo, far-seá a sua divulgação aos membros da comunidade, nomeadamente através dos
Educadores de Infância, Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma.

3. Avaliação
A monitorização do cumprimento do Projeto Educativo deverá ser permanente e
fica a cargo da Gestão, que dela dará conta, ao Conselho Pedagógico, para apreciação e
através dos relatórios trimestrais ao Conselho Geral, para aprovação.
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A avaliação do Projeto Educativo fica a cargo da Equipa de Autoavaliação, que
obrigatoriamente passará a incluir nos seus relatórios trimestrais/anuais os itens
avaliáveis.
Se necessário, o Projeto Educativo é revisto pelo Conselho Geral, por iniciativa
própria, ou sob proposta do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico.
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Anexos
Anexo 1 - Evolução da população escolar
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pré-escolar
Total
1º CICLO

1º ANO
2º ANO
3º ANO
4º ANO

Total
2º CICLO

5º ANO
6º ANO

Total
3º CICLO

7º ANO
8º ANO
9º ANO
CEF

Total
SECUND.

10º ANO
11º ANO
12º ANO
Prof.

72
72
34
46
38
32
150
45
43
88
42
40
47
25
154
38
28
42
36
144
12
24
36

65
65
36
37
48
39
160
33
47
80
54
35
48
23
160
44
29
25
24
122
12
18
30

69
69
31
40
37
49
157
42
35
77
56
52
43
151
39
36
26
55
156

69
69
39
31
33
38
141
51
41
92
39
40
47
15
141
36
40
36
23
135

67
67
41
35
30
32
138
39
50
89
36
32
40
13
121
42
38
29
18
127

60
60
44
41
35
28
148
34
46
80
41
39
44
124
22
33
27
19
101

64
64
24
36
40
29
129
34
29
63
43
38
32
113
36
19
20
11
86

56
56
32
28
25
36
121
31
31
62
35
44
30
109
33
31
21
10
95

59
59
21
32
24
28
105
33
32
65
35
25
45
105
30
29
25
84

63
63
23
25
30
24
102
28
35
63
34
32
24
90
24
28
26
16
94

Total
3º CICLO
REC.
NOCTURNO
SEC.
Total
Total
644
617
610
578
542
513
455
443
418
412
Diurno
Noturno
Total
608
587
610
578
542
513
455
443
418
412
Diurno
Nota: Os dados até 2013/2014 são os que constavam do PE anterior. Os números referentes aos anos
letivos 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 reportam ao final do ano letivo e os de 2017-2018 dizem
respeito ao final do 1º período.

51

Projeto Educativo 2017-2020 Mais Qualidade, Mais Sucesso, Melhor Futuro!

Anexo 2 - Sucesso educativo: taxa de aprovação nos últimos 10 anos

1º ANO
2º ANO
1º CICLO
3º ANO
4º ANO
Total
5º ANO
2º CICLO
6º ANO
Total
7º ANO
3º CICLO 8º ANO
9º ANO
Total
10º ANO
SECUND. 11º ANO
12º ANO
Total
GERAL

52

2007
2008
100
95
100
100
98,8
93,3
100
96,6
76,4
80,4
94,9
82,9
83,3
89,7
40,6
72,3
87,7

2008
2009
100
100
100
100
100
100
95,5
97,8
76,2
97,6
82,2
85,3
77,8
68,0
68,3
71,4
88,6

2009
2010
100
94.7
100
97,4
98,1
100
100
100
90,9
97,1
79,2
89,1
81,8
88,5
62,1
77,5
91,2

2010
2011
100
97,1
100
100
98,6
100
100
100
80,8
90
100
89,3
97,2
94,1
61,5
86,5
93,4

2011
2012
100
96,8
100
100
99,3
90
80,5
85,7
91,4
94,7
90,9
92,3
93,1
76,3
73,5
80,2
90,4

2012
2013
92,1
90,9
93,1
100
93,9
92,1
87,2
89,4
97,2
87,9
53,8
80,7
78,9
85,7
66,7
78
85,8

2013
2014
100
94,9
93,3
100
96,9
87,9
90
90,8
81,6
75,7
86
81,4
94,7
86,7
66,7
82,2
88,4

2014
2015

2015
2016

2016
2017

100

100

100

85,7

100

90,6

100

100

100

100

94,4

100

96,4

98,6

97,7

91,2

100

100

100

96,7

94,4

95,6

98,4

97,2

83,7

74,3

91,2

71,1

90,9

100

87,1

86,7

100

80,6

84,0

97,1

81,2

84,8

89,5

88,2

40,0

50,0

70,2
85,7

74,3
88,8

82,7
100
84
88,9
95,2
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