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Preâmbulo 

 

Segundo Santos Guerra (2000:55-56), a escola deve aprender a partir da sua história 

e do seu passado. Não para que a História se repita de forma cíclica, mas para 

compreender que a sua passagem no tempo permite experimentar caminhos novos e 

enfrentar novas situações. 

Neste registo, o Projeto Educativo representa a possibilidade real de introduzir 

mudanças no contexto escolar assumindo a inovação como fator e condição de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos vitais da escola e constituindo 

 “…um documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de 

escolas (…), elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão 

para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, 

as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas (…) se 

propõe cumprir a sua função educativa” ( alínea a, ponto 1, artigo 9.º, do decreto 

lei 137/2012, de 2 de julho), 

em articulação com as linhas orientadoras da política educativa nacional, dando visibilidade 

dessa política junto da comunidade local. 

 Assim, no capítulo I procede-se à análise e descrição da realidade atual do AECM, 

nomeadamente, a sua caracterização em termos geográfico, físico, económico e social, os 

seus recursos materiais e humanos, a perceção que os atores escolares e a comunidade 

possuem do Agrupamento de Escolas e os aspetos particulares do corpo docente, não 

docente, dos alunos, dos pais e encarregados de educação, das várias entidades da 

comunidade, bem como dos pontos fracos e fortes internos e externos institucionais.  

 Elaborado o diagnóstico do AECM, procede-se no capítulo II a uma nova etapa, o 

prognóstico Institucional, que consiste em estabelecer um quadro de referência desejável e 

possível, baseado no conhecimento adequado daquilo que a escola é, ponto de partida para 

uma nova fase, o que se procura construir. Ou seja, a “visão global” da escola no futuro, ou 

a imagem representativa do estado escolar desejado. 

 Neste registo, por um lado, são elencadas a missão, os valores, os princípios dos 

quais emana a conceção de escola e educação perfilhadas. Por outro lado, é estabelecido 

um quadro de referência desejável e possível, a partir da enunciação de objetivos e de 

estratégias institucionais indutoras da concretização das metas académicas discutidas e 

assumidas por toda a comunidade escolar. 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Cego do Maio   PROJETO Educativo 2013/2016 

 

___________________________________________________________________________  

2 

 

 

CAPÍTULO I – Caraterização 

 

1. Caraterização do Contexto Envolvente do AECM 

 

O AECM localiza-se no distrito do Porto, concelho da Póvoa de Varzim. É um 

Agrupamento de escolas do Ensino Básico, com o pré-escolar e os 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. O 

Agrupamento Vertical de Escolas Cego do Maio (AECM) abrange uma área multifacetada do 

concelho da Póvoa de Varzim composta por diferentes tecidos urbanos, periurbanos e 

rurais, intercetando-se de forma complexa do ponto de vista social, económico, laboral e 

familiar, com inevitáveis repercussões no contexto escolar.  

A zona envolvente às escolas que constituem o AECM desenha-se de forma simples, 

limpa e relativamente ordenada. Para isso contribui em parte o planeamento urbanístico da 

zona, por um lado embelezando os espaços públicos e construindo novos edifícios de 

habitação social, por outro lado fechando as zonas “problemáticas” em si mesmas, num 

movimento tão comum de guetização das famílias desfavorecidas/carenciadas.  

O AECM abrange diversos bairros de habitação social onde vivem famílias 

socialmente desfavorecidas, precariamente inseridas no tecido produtivo (ou de todo 

excluídas) e famílias de etnia cigana. A área próxima ao mar, de características mais 

urbanas, é uma zona tradicionalmente piscatória. No outro extremo, os campos agrícolas 

dominam a paisagem e o modo de vida das gentes. 

A população ativa destas zonas, ou seja, os pais e avós dos alunos do AECM, 

assumem, em geral, postos de trabalho pouco diferenciados, ou mesmo precários. O 

operariado fabril, a construção civil, a pesca, os serviços comerciais e os trabalhos 

domésticos são as profissões dominantes, aparecendo também situações de desemprego e 

de emprego temporário.  

Face à conjuntura sociocomunitária, as dinâmicas de funcionamento e estruturas 

familiares da população são inevitavelmente afetadas, encontrando-se com frequência 

considerável, alunos provenientes de famílias desestruturadas, com baixas competências 

parentais e práticas educativas inconsistentes que se desresponsabilizam pela educação 

dos filhos, não valorizando a sua educação formal e o seu percurso de desenvolvimento, no 

sentido da normatividade e da inserção social plena. Da mesma forma, é comum 

encontrarem-se famílias monoparentais ou reconstituídas, com fracos recursos económicos 

e/ou com relações pouco pacíficas/conflituosas no seu interior. Deste contacto familiar é 

prova o número elevado de processos abertos na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) da Póvoa de Varzim e em avaliação pelas Equipas Multidisciplinares de 

Assessoria aos Tribunais da Segurança Social, relativos a famílias pertencentes ao AECM. 
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A Escola não é, obviamente, imune a esta conjuntura macro e microssocial. Pelo 

contrário, ela é o local onde estas problemáticas confluem, entrecruzam-se e ganham 

expressão materializada em problemas de aprendizagem, problemas de comportamento e 

comportamentos de risco.  

Face aos inúmeros desafios decorrentes destes problemas estruturais o AECM tem 

organizado ao longo dos últimos anos um conjunto de respostas e recursos para lhes fazer 

frente, tendo em vista a melhoria das condições globais das crianças e adolescentes e o seu 

sucesso escolar. 

O AECM integra, na sua área de influência geográfica, oito estabelecimentos de 

ensino distribuídos da seguinte forma: EB 2, 3 Cego do Maio; EB1/JI do Século; EB1/JI 

Pedreira – Argivai; EB1/JI da Giesteira; EB1 de Nova Sintra; EB1 da Lapa; JI Cego do Maio 

e JI da Pedreira 1. 

Para responder adequadamente às necessidades educativas especiais de carácter 

permanente das suas crianças e jovens, o AECM oferece respostas educativas adequadas 

a todos os alunos, designadamente a discentes com multideficiência em duas unidades de 

apoio especializado, uma unidade na escola sede e outra unidade na EB1/JI do Século. 

Assim, este agrupamento de escolas apresenta-se, desde 2008, como uma Instituição 

escolar pública inclusiva, procurando oferecer respostas adequadas a todos os alunos que o 

frequentam. 

A Escola Sede do AECM está em funcionamento desde o ano letivo 1997/98 

apresentando um bom estado de conservação.  

Relativamente às EB1 e JI, apesar dos espaços físicos serem da responsabilidade 

da autarquia, são para a Direção do AECM uma preocupação constante.  

Apesar da dispersão inerente à localização geográfica dos vários estabelecimentos 

de ensino afetos ao AECM, têm sido congregados todos os esforços que visem a 

concretização de condições adequadas, tendo em vista o bem-estar de todos os elementos 

da comunidade escolar. 

 

 

2. Caraterização dos Recursos Físicos 

 

Todos os estabelecimentos de ensino de Educação Pré-escolar e Primeiro Ciclo 

possuem salas de aula em número suficiente para todas as turmas desenvolverem as suas 

atividades em regime normal. 

A escola sede possui salas de aula normais e específicas adequadas à prática do 

Currículo Nacional; um auditório; gabinetes de trabalho; pavilhão gimnodesportivo; cantina e 

sala de convívio. Para o desenvolvimento do currículo dos Cursos de Educação Formação - 

Cuidados e Estética do Cabelo e Pintura e Decoração Cerâmica, existem salas equipadas 

com os materiais específicos de cada área. 
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O serviço de almoço é uma oferta de todos os estabelecimentos. No entanto, os 

alunos da EB1 de Nova Sintra e EB1 da Lapa deslocam-se à Associação Recreativa do 

Bonfim e à EB1/JI do Século, respetivamente. 

Para o desenvolvimento da atividade física e desportiva, a EB1/JI Pedreira possui um 

polivalente adequado ao número de alunos. A EB1/JI da Giesteira, apesar de ter polivalente, 

este revela-se insuficiente para o número de alunos que almoçam diariamente na escola; a 

EB1 da Lapa e EB1 de Nova Sintra não têm espaços cobertos destinados a este fim e a 

EB1/JI do Século está em processo de intervenção, por esse motivo, as atividades letivas e 

não letivas estão a funcionar, provisoriamente, em salas de aula pré- fabricadas. 

O Agrupamento de escolas possui duas bibliotecas escolares com um espólio 

satisfatório, mas acessível e utilizado por todos os atores escolares. É de referir que a verba 

do Plano Nacional de Leitura é uma das formas que o Agrupamento utiliza para a 

atualização anual desta estrutura escolar. A catalogação de todo o seu espólio encontra-se 

em fase de informatização. 

O Agrupamento possui ainda duas Unidades de Apoio Especializado à 

Multideficiência e Surdo-Cegueira Congénita (UAE), uma a funcionar na EB1/JI do Século e 

outra na escola sede de Agrupamento. 

Todos os estabelecimentos de ensino estão equipados com materiais e adequados 

às respostas educativas, nomeadamente, na operacionalização das diversas atividades. 

O Agrupamento dispõe de material de informática e de equipamento multimédia, 

nomeadamente computadores em todas as salas de aula; na escola sede, projetores 

multimédia em todas as salas de aula; um quadro interativo por estabelecimento de ensino 

do 1.º ciclo, à exceção da EB1 da Lapa e sete quadros interativos na escola sede. 

É de salientar alguns constrangimentos ao nível da impressão de documentos 

sentido nos estabelecimentos do pré-escolar e 1.º ciclo de ensino básico, apesar de estes 

recursos estarem contemplados como consumíveis, mas que o número atribuído pela 

Autarquia é insuficiente. 

Alguns destes materiais são geridos numa lógica de partilha, ou seja, através de 

requisição a realizar na escola sede. Esta lógica de partilha também se aplica ao nível dos 

serviços e projetos/atividades das diferentes estruturas educativas do Agrupamento: 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

(GAPA), Serviço de Psicologia e Orientação, Educação Especial e outros. 

 

3. Caraterização dos Recursos Humanos 

 

3.1. O Corpo Docente  

Dos dados fornecidos dos Serviços Administrativos permite-nos a caraterização do 

Corpo Docente do Agrupamento, tal como nos mostram os Gráficos 1, 2 e 3. 
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 O Corpo Docente é formado por 134 elementos, distribuídos pelos Ensino Pré-

Escolar e 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. Como se pode verificar no Gráfico 1,43% 

dos docentes tem entre 40 e 50 anos de idade, 37% tem mais de 50 anos de idade, 20% 

dos docentes possui idades compreendidas entre 30 e 40 anos.. 

 

Gráfico 1 – Caraterização etária do pessoal docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No que se refere à experiência profissional, através do Gráfico 2 verificamos que 

82% dos docentes do Agrupamento possuem mais de 10 anos de serviço docente e 18% 

até 10 anos de serviço docente. 

 

Gráfico 2 – Antiguidade do pessoal docente 
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No que concerne às habilitações académicas constatamos, da análise do Gráfico 3, 

que 82% dos professores possuem o nível de licenciatura, 11% o nível de mestrado, 7% dos 

docentes o nível pós graduação numa área do saber e 5% dos professores o nível de 

bacharelato. 

 

Gráfico 3 – Habilitações académicas do pessoal docente 

Habilitação Académica do Pessoal Docente

Bacharelato

5%

Doutoramento

0%

Mestrado 
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2%
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3.2. O Corpo Não Docente  

Como se pode observar no Gráfico 4, 65% dos recursos humanos Não Docentes do 

Agrupamento de Escolas é formado por Assistentes Operacionais com contrato individual de 

trabalho, 24% é formado por Assistentes Técnicos Administrativos e 11% encontra-se com 

contrato de trabalho a termo parcial, na situação de programa ocupacional. 

Gráfico 4 – Caraterização etária do pessoal não docente 
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No que diz respeito à caraterização etária do Pessoal Não Docente, este é formado 

por 49 elementos, distribuídos pelos Ensinos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. Da 

análise do Gráfico 5, pode-se verificar que, 40% do Pessoal Não Docente tem entre 40 e 50 

anos de idade, 36% tem mais de 50 anos de idade e 13% possui idades compreendidas 

entre 30 e 40 anos. 

Gráfico 5 – Categoria profissional do pessoal não docente 

 

 

 

 

3.3. O Corpo Discente  

 

O corpo discente do Agrupamento de Escolas, no ano letivo 2013-2014, é formado 

por 1490 elementos distribuídos por 4 jardins-de-infância, 5 escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e a Escola Sede com os 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. 

No que concerne ao corpo discente do Agrupamento de Escolas, no Pré-Escolar, no 

ano letivo 2013-2014, é formado por 289 elementos distribuídos por 4 jardins-de-infância. 

Como se pode observar no Quadro 1, o número de alunos em média por turma é de 23,2%, 

atendendo a que os alunos que apresentam necessidades educativas especiais são 

distribuídos pelas várias turmas. 

No que diz respeito à distribuição equitativa dos alunos pelas turmas em termos de 

género, verifica-se que no AECM existe essa preocupação, apesar do género feminino ter 

uma maior relevância. 
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Quadro 1: Caraterização do Corpo Discente no Pré- Escolar, do AECM, quanto ao número 
de alunos por turma, género e ano de escolaridade 
 

 
Pré 

Escolar 
 

 

J. Infância 

Cego do 

Maio 

 

Jardim de 

Infância 

Século 

Jardim 

de 

Infância 

Giesteira 

 

Jardim de Infância 

Pedreira//Argivai 

 

Total 

N.º de 
turmas 

A B A B A A B 1 8 

N.º 
alunos 

por turma 

22 25 25 25 25 20 16 25 183 

N.º 
alunos 

do 
Género 

Feminino 

12 14 12 

 

13 

 

15 9 10 15 100 

N.º 
alunos 

do 
Género 

Masculino 

10 11 13 12 10 11 6 10 83 

Total de 
Alunos  

47 50 25 61 183 

 
Relativamente ao corpo discente no 1.º Ciclo, no ano letivo 2013-2014, é formado por 

752 elementos distribuídos por 5 Escolas. Como se pode observar nos Quadros 2 e  2.1, o 

número de alunos em média por turma é de 21%, atendendo que os alunos que apresentam 

necessidades educativas especiais são distribuídos pelas várias turmas. 

No que diz respeito à distribuição equitativa dos alunos pelas turmas em termos de 

género, verifica-se, também, que neste nível de ensino, no Agrupamento de Escolas possui 

essa preocupação, apesar do género masculino ter uma maior relevância. 

 
Quadro 2: Caraterização do Corpo Discente no 1.º Ciclo do Ensino Básico, do AECM, 
quanto ao número de alunos por turma, género e ano de escolaridade. 

 

1.º Ciclo 

 

Escola 

Básica 

da Lapa 

Escola Básica 

do Século 

N.º de turmas A B C A B C D E F G H 

N.º alunos 

por turma e ano  de 

escolaridade 

19 21 23 20 20 21 25 19 21 18 18 

N.º alunos 

do Género Feminino 
14 5 8 10 11 10 10 8 9 8 10 

N.º alunos 

do Género Masculino 
5 16 15 10 9 10 15 11 12 10 8 

Total 63 162 
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Quadro 2.1.: Caraterização do Corpo Discente no 1.ºCiclo do Ensino Básico, do AECM, 
quanto ao número de alunos por turma, género e ano de escolaridade. (continuação). 

 

No que diz respeito ao corpo discente no 2.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 

2013-2014, é formado por 280 elementos distribuídos por 6 turmas do 5.º ano de 

escolaridade e 7 turmas do 6.º ano de escolaridade. Como se pode observar no Quadro 3, o 

número de alunos em média por turma é de 21%, atendendo a que os alunos que 

apresentam necessidades educativas especiais são distribuídos pelas várias turmas. 

No que diz respeito à distribuição equitativa dos alunos pelas turmas em termos de 

género, verifica-se que no Agrupamento de Escolas existe essa preocupação, apesar do 

género masculino ter uma maior relevância neste nível de ensino. 

 

Quadro 3: Caraterização do Corpo Discente no 2.ºCiclo do Ensino Básico, do AECM,, 
quanto ao número de alunos por turma, género e ano de escolaridade. 

 
No que concerne ao corpo discente no 3.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 

2013-2014, este é formado por 433 elementos distribuídos por 8 turmas do 7.º ano de 

escolaridade, 5 turmas do 8.º ano de escolaridade e 6 turmas do 9º ano de escolaridade.  

 

1.º Ciclo 

 

Escola Básica 

Nova Sintra 

Escola Básica 

da Giesteira 

Escola Básica 

da Pedreira/Argivai 
 

Total 

N.º de turmas A B C D A B C D A B C D E 

N.º alunos 

por turma e ano  

de escolaridade 

20 26 24 23 26 26 24 26 23 24 20 24 18 527 

N.º alunos 

do Género 

Feminino 

8 12 8 17 14 14 12 16 8 13 7 9 11 231 

N.º alunos 

do Género 

Masculino 

12 14 16 6 12 12 12 10 15 11 13 15 7 297 

Total 93 102 109 527 

Anos de 
Escolaridade 

5.º ANO 6.º ANO  
Tot
al 

N.º de 
turmas 

A B C D E F A B C D E F G 

N.º alunos 
por turma e 

ciclo de 
escolaridade 

 
20 
 

26 20 20 20 27 20 19 20 20 19 
 

30 
 

 
19 

 
280 

 

N.º alunos 
do Género 
Feminino 

8 12 9 10 8 12 10 7 11 8 9 13 
 

11 
128 

N.º alunos 
do Género 
Masculino 

12 
 

14 
 

11 10 
 

12 
 

15 
 

10 
 

12 9 
 

12 
 

 
10 
 

17 
 

8 
152 

Total 133 147 280 
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Como se pode observar no Quadro 4, o número de alunos em média por turma é de 

23%, atendendo que os alunos que apresentam necessidades educativas especiais são 

distribuídos pelas várias turmas que possuem 20 alunos. 

No que diz respeito à distribuição equitativa dos alunos pelas turmas em termos de 

género, verifica-se que no AECM existe essa preocupação, apesar do género feminino ter 

uma maior relevância neste nível de ensino. 

 
Quadro 4: Caraterização do Corpo Discente no 3.º Ciclo do Ensino Básico Regular, do 

AECM, quanto ao número de alunos por turma, género e ano de escolaridade. 

 
 

No que diz respeito ao corpo discente que se encontra a frequentar propostas 

curriculares inseridas no conceito formativo de Cursos de Educação e Formação, nível 3, T2 

e Profissionalizante nível 4, este é formado por 62 alunos. Como se pode observar no 

Quadro 5, 25 alunos encontram-se a frequentar o 1.º ano do Curso de Pintura e Decoração 

em Cerâmica, 13 alunos estão a frequentar o 2.º ano do Curso de Cabeleireiro e Estética do 

Cabelo e 24 alunos frequentam o Curso de Técnico/Auxiliar de Saúde – Modalidade 

Aprendizagem nível 4. É de registar, que esta última oferta formativa surge no Agrupamento 

de Escolas à luz de um protocolo celebrado com o Centro de Emprego e Formação 

Profissional Póvoa/Viana do Castelo, enquanto resposta escolar para alunos da área 

geográfica do Concelho da Póvoa de Varzim. 

É de registar, que a distribuição equitativa dos alunos por estas turmas em termos de 

género não se verifica, atendendo que o funcionamento destes cursos depende da escolha 

e opção que os discentes venham a tomar. Contudo, é possível observar no Quadro 5, que 

o género feminino predomina no Curso de Cabeleireiro e Estética do Cabelo e o género 

masculino nos cursos de Pintura e Decoração em Cerâmica e de Técnico/Auxiliar de Saúde. 

Anos de 
Escolaridade 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

T
o

ta
is

 

N.º de 
turmas 

A B C D E F G H A B C D E A B C D E F 

N.º alunos 
por turma e 

ciclo de 
escolaridade 

23 21 25 20 20 20 20 20 25 24 24 21 18 21 27 28 28 26 22 433 

N.º alunos 
do Género 
Feminino 

12 13 12 11 10 11 10 10 14 10 18 10 8 11 15 15 15 12 11 228 

N.º alunos 
do Género 
Masculino 

12 8 13 9 10 9 10 10 11 14 6 11 10 10 12 13 13 14 11 205 

Total 169 112 152 433 
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Quadro 5: Caracterização do Corpo Discente nos Cursos CEF, T2 e Profissionalizante T4, 
do AECM, quanto ao número de alunos por turma, género e ano de escolaridade 
 
 

 

Dos dados emanados do Quadro 6, é possível observar que no ano letivo 2012-

2013, 309 alunos foram sujeitos a Planos Pedagógicos de Acompanhamento, ao abrigo do 

Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro, elaborados pelos professores 

titulares de turma, no 1.º ciclo, e pelos conselhos de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, contendo 

estratégias de recuperação que contribuam para que, colmatando as insuficiências 

detetadas, 217 alunos superassem as suas dificuldades de aprendizagem e, por esse facto 

tivessem sucesso académico. 
 

Quadro 6: Caraterização do Corpo Discente sujeitos a Plano de Acompanhamento 
Pedagógico  (Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro. 

 

Anos de 
Escolaridade 

CEF, T2, 1.º ANO 

Pintura e Decoração 

em Cerâmica 

CEF, T2, 2.º ANO 

Cabeleireiro e Estética 

do Cabelo 

Curso de 

Técnico/Auxiliar de 

Saúde – Modalidade 

Aprendizagem nível 

4 

 

Total 

N.º de turmas 1 1 1 3 

N.º alunos 
por turma 

25 13 24 62 

N.º alunos 
do Género 
Feminino 

6 12 9 27 

N.º alunos 
do Género 
Masculino 

18 1 15 34 

Total de 
Alunos 

25 13 24 62 

Anos de Escolaridade 
Plano de Acompanhamento 

Pedagógico 
Sucesso 

Pré Escolar --- --- 

1.º ANO 11 11 

2.º ANO 10 7 

3.º ANO 15 7 

4.º ANO 24 22 

5.ºANO 28 21 

6.º ANO 50 35 

7.º ANO 45 19 

8.º ANO 65 51 

9.º ANO 61 44 

Totais 309 217 
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Nas turmas, dos vários níveis de ensino, que têm na sua constituição alunos com 

necessidades educativas especiais, os dados que apresentamos no Quadro 7, mostram que 

56 alunos possuem Apoio Pedagógico Personalizado, 24 alunos possuem Adequações 

Curriculares Individuais, 30 discentes possuem Adequações Curriculares no Processo de 

Avaliação, 14 alunos encontram-se matriculados com Adequações Curriculares, 22 alunos 

são objeto de um Currículo Específico Individual e a 20 discentes são oferecidas 

Tecnologias de Apoio Específicas Individuais. 

É de registar, que 56 alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas encontram-

se abrangidos pela Educação Especial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, 

com Apoio Pedagógico Personalizado, como se observa no Quadro 7. 

 
Quadro 7: Caraterização do Corpo Discente com adequações do processo de ensino-
aprendizagem  ao abrigo da Educação Especial (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anos de 
Escolarid

ade 

Apoio 
Pedagógico 

Personalizado 

Adequações 
Curriculares 
Individuais 

Adequações 
no 

Processo de 
Avaliação 

Adequações 
de Matrícula 

Currículo 
Específico 
Individual 

Tecnolo
gias de 
Apoio 

Pré 

Escolar 
2 2 ____ ____ ____ 1 

1.º ANO 6 4 4 ____ 2 2 

2.º ANO 3 2 2 1 1 1 

3.º ANO 8 5 6 ____ 1 2 

4.º ANO 6 2 2 2 3 4 

5.ºANO 7 3 5 2 2 2 

6.º ANO 7 4 5 1 2 ___ 

7.º ANO 6 2 3 2 3 1 

8.º ANO 1 0 0 0 1 1 

9.º ANO 10 0 3 6 7 6 

Totais 56 24 30 14 22 20 
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4. Caraterização do nível Sócio Cultural dos Pais e Encarregados de Educação 

4.1. Profissões dos Pais e Encarregados de Educação 

Da análise dos dados emanados do Gráfico 6, é possível observar que 21% dos pais 

têm profissão desconhecida, 2% estão desempregados, 31% não revelam a sua profissão, 

9% são pescadores, 16% trabalham na construção civil, 5% na restauração, 3% trabalham 

na agricultura e 3% quadros superiores (professores e engenheiros).  

Gráfico 6 – Profissões do PAI (quadro Geral do Agrupamento) 

 
 

Como de pode observar no Gráfico 7, temos 21% das mães com profissão 

desconhecida, 19% estão desempregadas, 18% não revelam a sua profissão, 11% são 

costureiras, 7% trabalham na restauração, 4% são bancárias, 3% trabalham, 

respetivamente, na saúde ou são quadros superiores (professores).  

 

Gráfico 7 – Profissão da MÃE (quadro Geral do Agrupamento) 
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4.2. Habilitações Literárias dos Pais e Encarregados de Educação 

No Gráfico 8 pode observar-se que 29% dos pais possuem habilitações académicas 

ao nível do 2.º ciclo, 17% têm habilitações académicas ao nível do 3.º ciclo, 19% têm 

habilitações académicas ao nível do Secundário, 15% habilitações académicas 

desconhecidas ou sem habilitação académica, 12% habilitações académicas ao nível do 1.º 

ciclo, 7% habilitações académicas ao nível de licenciatura e 1% possui habilitação 

académica ao nível de mestrado. 

Gráfico 8 – Habilitações Académicas do PAI (quadro Geral do Agrupamento) 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da análise do Gráfico 9, concluiu-se que 29% dos Encarregados de Educação 

possuem habilitações académicas ao nível do 2.º ciclo, 20% têm habilitações académicas ao 

nível do Secundário, 19% têm habilitações académicas ao nível do 3.º ciclo, 13% 

habilitações académicas desconhecidas ou sem habilitação académica, 12% habilitações 

académicas ao nível o 1.º ciclo, 6% habilitações académicas ao nível de licenciatura e 1% 

possui habilitação académica ao nível de mestrado. 

 
Gráfico 9 – Habilitações Académicas do Encarregado de Educação 
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5. Alunos que beneficiam da Ação Social Escolar 

No Gráfico 10  verifica-se que 45% dos alunos do Ensino Pré-Escolar beneficiam da 

Ação Social Escolar, sendo que 24% encontram-se abrangidos pelo escalão B e 21% 

beneficiam do escalão A.  

 

Gráfico 10 – Ação Social Escolar no Pré-escolar 

 

 

Da análise dos dados do Gráfico 11 é de salientar que 53% dos alunos do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico beneficiam da Ação Social Escolar, sendo que 29% se encontram 

abrangidos pelo escalão A e 24% beneficiam do escalão B.  

Gráfico 11 – Ação Social Escolar no 1.º Ciclo 
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No 2.º Ciclo do Ensino Básico, os dados do Gráfico 12 dão para ver que 49% dos 

alunos beneficiam da Ação Social Escolar, sendo que 28% se encontram abrangidos pelo 

escalão A e 21% beneficiam do escalão B.  

Gráfico 12 – Ação Social Escolar no 2.º Ciclo 

 
 

Na análise dos dados do Gráfico 13 salienta-se que 60% dos alunos do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico beneficiam da Ação Social Escolar, sendo que 33% se encontram abrangidos 

pelo escalão A e 27% beneficiam do escalão B.  

Gráfico 13 – Ação Social Escolar no 3.º Ciclo 

 
 

No que concerne aos alunos com Deficiência, os dados do Gráfico 14 mostram que 

beneficiam do escalão A  da Ação Social Escolar, sendo que 67% destes alunos frequentam 

o 3º ciclo, 11% que frequentam o 2º ciclo e 22% são alunos do 1º ciclo. 

.  
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Gráfico 14 – Alunos com deficiência 

 

 
 

6. Caraterização do Clima do AECM 
 

6.1. Pessoal Docente 

Da análise dos dados emanados do Gráfico15, é possível observar o grau de 

satisfação do Pessoal Docente e o seu “Olhar” sobre o funcionamento dos serviços 

educativos prestados pela organização escolar. É de registar que 44% refere que está muito 

satisfeito por trabalhar neste Agrupamento de Escolas, 26% refere que se sente plenamente 

satisfeito, 14% refere que se sente satisfeito, 7% refere que está minimamente satisfeito, 2% 

muito pouco satisfeito, 3% refere, respetivamente, que não está nada satisfeito ou não 

sabe/não responde. 

Gráfico 15 – Grau de satisfação do Pessoal Docente 
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6.2. Pessoal não docente 

Da leitura dos dados emanados do Gráfico 16, é possível observar o grau de 

satisfação do Pessoal Não Docente e o seu “Olhar” sobre o funcionamento dos serviços 

educativos prestados pela organização escolar. É de registar que 26% refere que está muito 

satisfeito por trabalhar neste Agrupamento de Escolas, 18% refere que se sente satisfeito, 

15% refere que se sente plenamente satisfeito, 9% refere, respetivamente, que sente nada 

satisfeito ou muito pouco satisfeito, 6% refere que está pouco satisfeito por trabalhar neste 

Agrupamento de Escolas e 3% não sabe/não responde. 

Gráfico 16 – Grau de satisfação do Pessoal não Docente 

 
 

6.3.  Alunos 

Da análise dos dados emanados do gráfico 17, é possível observar grau de 

satisfação dos Alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, e o seu “Olhar” sobre os 

serviços educativos prestados pela organização escolar. Verifica-se que 35% dos alunos 

refere que se sente plenamente satisfeito por estudar neste Agrupamento de Escolas, 20% 

refere que se sente muito satisfeito, 13% refere que está satisfeito por frequentar este 

Agrupamento de escolas, 14% refere que está minimamente satisfeito, 9% refere que se 

sente minimamente satisfeito, 8% dos alunos refere que não estão nada satisfeitos, 6% dos 

alunos refere que está muito pouco satisfeito, 4% refere que está pouco satisfeito e 5% não 

sabe. 
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Gráfico 17 – Grau de satisfação dos Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.  Encarregados de Educação 

Da análise dos dados emanados do Gráfico18, é possível observar o grau de 

satisfação dos Encarregados de Educação dos alunos do pré-escolar e dos 1º, 2º e 3º Ciclos 

de escolaridade, e o seu “Olhar” sobre os serviços educativos prestados pela organização 

escolar aos seus educandos. Verifica-se que 53% dos Encarregados de Educação refere 

que se sente plenamente satisfeito com o serviço escolar oferecido neste Agrupamento de 

Escolas, 20% refere que se sente muito satisfeito, 14% refere que estão minimamente 

satisfeitos, 13% referem que estão satisfeitos,11% refere que se sentem satisfeitos, 4% dos 

Encarregados de Educação refere que estão minimamente satisfeitos, 1% dos 

Encarregados de Educação Encarregados de Educação refere, respetivamente, que estão 

muito pouco satisfeitos ou nada satisfeitos e 2% não sabe/não responde. 

  

Gráfico 18 – Grau de satisfação dos Encarregados de Educação 
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6.5.  Recursos Institucionais/Parcerias 

 

 Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; 

 União das freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai; 

 Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento; 

 Paróquia da Matriz, de Argivai e da Lapa; 

 Centro Regional de Segurança Social – Núcleo local de Inserção; 

 Centro de Saúde; 

 Centro Hospitalar Póvoa/Vila do Conde; 

 Cruz Vermelha 

 Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

 Graal – Organização Não Governamental (ONG); 

 Lipor; 

 Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual – Centro de 

Recursos para a Inclusão; 

 Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

 Centro de Formação de Associação de Escolas dos Concelhos de Póvoa de Varzim e 

Vila do Conde; 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais; 

 Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental; 

 Associação Promúsica da Póvoa de Varzim; 

 Centro de Paralisia Cerebral; 

 Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim; 

 PSP e Núcleo “Escola Segura”; 

 Empresas no âmbito dos estágios profissionais dos CEF; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional - Póvoa /Viana do Castelo 
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7. Identificação dos Pontos Fracos e Fortes Organizacionais emergentes das 

opções do AECM e do contexto socioeconómico e cultural envolvente 

 

Quadro 8: A análise SWOT da realidade Interna e Externa do AECM 

Ambiente Interno 

Pontos fortes Pontos fracos 

1. Instalações físicas 

minimamente equipadas 

(2.º e 3.º ciclos) 

2. Os professores como 

profissionais de ensino 

altamente especializados e 

competentes; 

3.  Forte motivação para 

responder às 

necessidades escolares 

dos alunos. 

1. Baixo desempenho dos alunos em Português e 

Matemática, nas provas finais no final dos 4.º, 6.º e 

9.ºanos; 

2. Débil participação dos pais na vida da escola; 

3.  Falta de motivação dos alunos pelas atividades 

escolares; 

4. Falta de hábitos de estudo e de trabalho escolares; 

5. Número elevado de alunos que beneficiam da ação 

social escolar; 

6. Insuficiente número de assistentes operacionais. 

7. Instalações/materiais deficitárias nas EB1/JI. 

 

Ambiente Externo 

Oportunidades Ameaças 

1. Os Princípios gerais da Autonomia, da Administração e da Gestão 

das Escolas, elencados pelo normativo externo, decreto-lei 137/2012, 

de 2 de julho, que mapeiam os princípios da Igualdade, da 

Participação e da Transparência Organizacional; 

2. O Agrupamento de Escolas, como uma unidade organizacional, 

dotada de órgãos próprios de Administração e Gestão, constituída 

por estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas e dos 1.º, 

2.º e 3.º Ciclos de Ensino Básico, com vista à realização das 

finalidades seguintes: 

a) Proporcionar aos alunos, abrangidos na área geográfica do 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio, um percurso escolar 

sequencial e articulado que favoreça a sua transição entre 

Ciclos de Escolaridade, com aprendizagens significativas; 

b) Prevenir a exclusão social e escolar; 

c) Reforçar a capacidade pedagógica do Agrupamento de Escolas 

Cego do Maio; 

d) Adequar o processo de ensino e aprendizagem para responder 

adequadamente aos alunos com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente, com vista a assegurar a sua 

maior participação nas atividades da comunidade. 

 

1. Baixo nível de 

escolarização 

dos Pais e 

Encarregados 

de Educação; 

 

2.  Instabilidade 

sócio – familiar 

dos Pais e 

Encarregados 

de Educação, 

em virtude da 

elevada taxa 

desemprego. 

 

3. Diversos 

estádios de 
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e) Desenvolver respostas específicas diferenciadas para os 

alunos com multideficiência que frequentam as duas unidades 

deste agrupamento de escolas. 

f) Reforçar a gestão racional dos Recursos Humanos, de modo a 

adequar a oferta formativa às necessidades dos alunos. 

3. Articular com a Comissão Concelhia de Prevenção de Crianças e 

Jovens em Risco;  

4. Criar uma equipa multidisciplinar com mediadores de apoio aos 

alunos e às famílias; 

5. Participar no Conselho Municipal de Educação; 

6. Estabelecer, manter e reforçar parcerias, nomeadamente com: 

 – A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; 

– Juntas de freguesia; 

– Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

  – DGEST no âmbito do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida:  

– Comenius Educação Escolar, envolvendo um número significativo 

de alunos (parcerias Multilaterais e Bilaterais). 

reação 

parental a um 

filho com 

necessidades 

educativas. 

 

A aplicação da Análise Swot, num processo de Projeto Educativo Organizacional 

Escolar, representa um impulso para a mudança cultural de todos os atores educativos, a 

partir do qual se diagnostica o ambiente organizacional interno, seus pontos fortes e fracos e 

o seu ambiente externo a partir do qual se empreende um olhar nas oportunidades para a 

Organização Educativa, mas também as ameaças. Esta análise permite apreender os vários 

níveis em que a Organização Escolar se tem que organizar, nomeadamente o nível Macro, o 

meio e os normativos emanados do Ministério da Educação, orientadores do nível Meso, a 

Escola, até ao nível Micro, a sala de aula, formando uma cadeia de elos organizacionais, 

potenciadores de Inovação Escolar integradora de toda a Comunidade Educativa. 

 



PROJETO Educativo 2013/2016  Agrupamento de Escolas Cego do Maio  

___________________________________________________________________________   

    23 

CAPITULO II – O Que Queremos Ser 

 

1. Definição da Missão, da Visão e dos Valores Institucionais 

 

Tendo em consideração o cenário anteriormente descrito, torna-se importante definir 

a Missão e os Valores de um Agrupamento de Escolas Públicas de Qualidade, onde todos 

os atores escolares encontrarão a bússola que os leve a “crescer com os outros e encontrar 

o seu caminho”. Este desiderato só é possível de alcançar, se o Agrupamento de Escolas 

Cego do Maio concretizar uma Missão Educativa indutora de uma Formação Integral de 

todos os seus Alunos, justamente os que no futuro irão assumir responsabilidades de 

cidadania numa sociedade democrática. 

Deste modo, a construção desta gramática de Escola Pública, será capaz de 

materializar o seu Desígnio ou Missão, que assenta na capacidade de promover um 

ambiente educacional onde todos os atores escolares, mas em particular os alunos, têm 

direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza; têm direito a ser diferentes 

quando a igualdade os descaracteriza. Em suma, um conjunto de Escolas que será capaz 

de ajudar os jovens na sua socialização, transmitindo-lhes os valores universais e 

inalienáveis que devem estar implícitos na ação de cada um dos atores escolares. 

Neste registo, será garantido a todos os alunos, pessoal docente e não docente o 

respeito pelo princípio da liberdade de aprender e de ensinar com tolerância, tendo 

em conta, designadamente, as necessidades escolares dos alunos, num contexto 

escolar de aprendizagem e de socialização democráticos.  

É então, a partir da missão enunciada que emana a visão de um contexto escolar que 

se compromete com a necessidade de procurar sentido para as suas ações educativas e 

formativas, capaz de contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da 

personalidade de todos os alunos, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito 

crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua 

transformação progressiva. Em suma, um contexto educativo que fomente valores e 

atitudes de civismo e respeito mútuo, num ambiente de solidariedade e cooperação 

entre todos os atores educativos. 

Esta Visão organizacional escolar do Agrupamento de Escolas Cego do Maio implica 

que a autoridade no seu seio resulte duma lógica emancipatória, baseada nos 

princípios da democracia participativa, da solidariedade e da esperança. Em suma, uma 

escola viva, atenta e empreendedora, capaz de valorizar os diferentes saberes e culturas, 

cuja finalidade é formar o carácter e a cidadania dos alunos a partir da reflexão sobre 

valores estéticos, morais e cívicos. Um contexto educativo onde a democracia participativa 

contempla a cooperação e o diálogo entre todos os atores educativos, a partir dos princípios 
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de igualdade e liberdade, mas também da exigência, como uma bússola que norteia um 

futuro escolar a construir para o Agrupamento de Escolas Cego do Maio. 

 

MISSÃO: Promover um ambiente educacional onde todos têm o direito a ser iguais quando 

a diferença os inferioriza e a ser diferentes quando a igualdade os descarateriza. 

 

VISÃO: Procurar sentido para as ações educativas e formativas. 

 

VALORES: Civismo, respeito, solidariedade, cooperação, igualdade, liberdade e 

democracia. 

 

LEMA: Construir uma Escola Viva atenta e empreendedora.   

 

2. Definição dos Objetivos 

  A noção de projeto considera não somente o que é proposto fazer-se, mas também o 

que será feito para atingir esse fim. 

Tendo em consideração o cenário anteriormente descrito, torna-se importante 

elencar os objetivos educacionais para um Agrupamento de Escolas Públicas de Qualidade, 

a partir da Missão, da Visão e dos Valores enunciados. 

Assim, os Objetivos Institucionais escolares a considerar são: 

O1. Melhorar os Resultados Escolares de todos os alunos, nomeadamente nos 

Exames Externos; 

O2.Desenvolver nos alunos uma cultura cívica, criando condições para a formação de 

jovens autónomos, solidários, livres e capazes de intervir de forma critica e 

responsável na sociedade;  

O3. Maximizar os recursos Humanos do Agrupamento de Escolas Cego do Maio; 

O4. Apoiar e entusiasmar os professores; 

O5. Envolver o pessoal não docente nos serviços a prestar no Agrupamento de 

Escolas Cego do Maio; 

O6. Mobilizar os pais e encarregados de educação; 

O7. Potenciar as Estruturas de Orientação Educativa e os Órgãos de Gestão do 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio; 

O8. Otimizar os instrumentos de gestão estratégica do Agrupamento de Escolas Cego 

do Maio; 

O9. Criar uma cultura de Agrupamento de Escolas Identitária; 

O10. Reforçar a relação do Agrupamento de Escolas Cego do Maio com a 

comunidade. 
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3. Definição das Estratégias Organizacionais indutoras de mudança. 

 

  Se a partir da determinação dos objetivos elencados é possível, por um lado, 

visualizar com alguma antecipação as escolhas educacionais para um Agrupamento de 

Escolas Públicas de Qualidade, por outro lado, torna-se importante traçar o caminho de 

acesso aos objetivos, ou seja as ações ou estratégias que permitem chegar ao resultado 

final elencado por cada objetivo, o que implica um olhar global sobre o estado atual da 

organização (análise estratégica) seguido de uma perspetivação do seu estado futuro e da 

procura de respostas adequadas (prospetiva), traduzíveis em ações que a possam 

impulsionar até esse futuro. Neste sentido, as estratégias elencadas pretendem ser o modo 

adequado de preparar o futuro da organização, tendo em conta os fatores internos e 

ambientais, mas, também, olhando para a organização como fazendo parte de um sistema 

global de competição. Neste registo, o AECM torna-se parte integrante de um macro 

sistema em constante evolução permitindo-lhe acompanhar as mudanças sem grandes 

convulsões. 

 

Quadro 9: Objetivo 01 – Melhorar os Resultados Escolares de todos alunos, 
nomeadamente nos Exames Externos. 
 

Estratégias 

1. Na elaboração das turmas, ter em conta os critérios:  

a) De continuidade dos alunos na composição da turma; 

b) O mesmo nível etário (exceção do pré-escolar); 

c) A distribuição equilibrada de géneros (feminino e masculino); 

d) Consideração dos programas educativos individuais dos alunos com necessidades 

educativas especiais. 

2. Na elaboração dos horários das turmas dos alunos tem-se em conta os seguintes 
critérios:  

a) Todas as atividades letivas e extracurriculares dos alunos fazem parte do horário 

semanal; 

b) O horário semanal dos alunos do 2.º e 3.º Ciclos está organizado em tempos de 50 

minutos, com predominância de aulas no período da manhã ou da tarde, com uma 

distribuição equilibrada entre disciplinas teóricas e práticas; 

c) No 2.º e 3.º Ciclos, as disciplinas de Português e Matemática serão atribuídas, sempre 

que possível, nos dois primeiros tempos do turno da turma (manhã ou tarde), 

alternadamente; 

d) No 1.º Ciclo, as disciplinas de Português e Matemática são sempre ministradas no 

turno da manhã alternadamente; 

e) No 2.º e 3.º Ciclos, os alunos usufruem da Estrutura Escolar “Aprender a Aprender” a 

pensar, (4 tempos semanais de 50 minutos de apoio ao estudo e consolidação das 

aprendizagens), com dois professores da turma, sendo que num dos tempos de 50 

minutos estará, sempre que possível, presente um professor da disciplina de 
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Matemática e no outro tempo de 50 minutos estará presente um professor da disciplina 

de Português; 

f)   A Estrutura Escolar “Aprender a Aprender” a pensar, faz parte do horário semanal 

dos alunos e sempre que possível no final das aulas; 

g) Uma disciplina ou atividade extracurricular de cariz teórico – prático ou prático em cada 

dia da semana, sempre que possível. 

3. Criação de uma equipa multidisciplinar de professores e outros técnicos, de 

apoio ao Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), de acordo com o artigo 35.º 

da lei 51/2012, de 5 de setembro e manutenção do Gabinete de Apoio ao Aluno 

(GAPA) inserido na educação para a saúde e educação sexual, de acordo com o 

decreto-lei 60/2009 de 6 de agosto. 

4. Incentivar os professores a utilizar toda a informação disponível nas Bibliotecas 

Escolares para o trabalho escolar em contexto de aula. 

5. Atividades de Complemento Curricular (Clube de Teatro, Clube de Música, Clube de 

Línguas, Clube de Ciências, Laboratório de Matemática, Atelier de Artes, Banco 

deTempo Júnior) onde são trabalhadas temáticas a partir do gosto e preferências dos 

alunos e das competências dos professores;  

6.Desenvolver estratégias de ensino e de avaliação alternativas, tais como trabalhos 

de grupo/pesquisas/investigação, trabalho experimental, utilização dos recursos 

tecnológicos…)  

7.Valorização/Divulgação/Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos nas 

atividades letivas e nas atividades de enriquecimento curricular na escola e no meio 

(página de escola, blog da BE, wikijornal, jornal mar de letras, festas com as famílias- 

Natal e fim do ano…) 

8.Aplicação de testes intermédios nas disciplinas de Português e Matemática dos 2.º e 

9.º anos. 

9.Generalização do projeto de “Educação Literária” a todo o agrupamento 

 

Quadro 10: Objetivo O2 – Desenvolver nos alunos uma cultura cívica, criando condições 
para a formação de jovens autónomos, solidários, livres e capazes de intervir de forma 
critica e responsável na sociedade;  

Estratégias 

1. Aumentar os níveis de integração dos diferentes membros da comunidade educativa, 

de acordo com o RI do Agrupamento; 

2. Desenvolver nos alunos comportamentos e atitudes corretos na escola e na 

comunidade, de acordo com o Estatuto do Aluno e RI do Agrupamento; 

3. Reconhecer publicamente comportamentos meritórios de alunos através da entrega 

de diplomas e prémios aos alunos do Quadro de Honra e do Prémio de Mérito; 

4. Promover competências sociais nos Planos de turma e nas diversas atividades 

levadas a cabo no âmbito do Plano Anual de Atividades; 
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5.Envolver e responsabilizar os alunos nas diversas fases dos projetos/atividades; 

6.Negociar e articular os critérios de atuação a nível comportamental, em todos os 

níveis educativos e estruturas pedagógicas, envolvendo todos os intervenientes, 

nomeadamente através das assembleias de delegados e subdelegados representantes 

de turma com a Associação de Estudantes; 

7.Realizar atividades conducentes à melhoria do saber-estar e interagir em grupo 

que permitam o desenvolvimento de atitudes e valores, nomeadamente através de 

ações com agentes da Escola Segura e visitas de estudo; 

8.Reforçar de forma transversal em todos os níveis de educação, os valores da 

cidadania; 

9.Promover o debate e a reflexão sobre a temática dos valores cívicos da cidadania e 

das regras definidas no Regulamento Interno; 

10.Desenvolver a participação em projetos de educação para a cidadania (educação 

para a saúde e sexualidade, educação para o ambiente, educação para o consumo e 

para os valores); 

11.Responsabilizar os pais e encarregados de educação pelos comportamentos 

incorretos dos seus educandos, através das reuniões com os diretores de turma e a 

diretora; 

 

Quadro 11: Objetivo O3 – Maximizar os Recursos Humanos do Agrupamento de Escolas 

Estratégias 

1. Alocar todos os recursos humanos docentes possíveis, na sua componente não 

letiva, ao apoio e consolidação das aprendizagens de todos os alunos – estrutura “Aprender 

a Aprender” a pensar e Tutorias; 

2. Implementar a Coordenação Curricular Vertical, entre ciclos de escolaridade, 

permitindo a sequencialidade dos saberes no Agrupamento de Escolas Cego do Maio- 

Pré- escolar/1.º ciclo, no fim de cada período escolar; Português e Matemática dos 4.º e 

5.º anos, no inicio de Setembro, a meio e no final do ano letivo;  

3.Implementar a Coordenação Curricular Horizontal, no mesmo ano de escolaridade, 

permitindo a transversalidade do conhecimento entre áreas do saber – reuniões de 

trabalho colaborativo semanais em sede de conselho de turma nos 2º e 3º ciclos e 

quinzenalmente no 1º ciclo por ano de escolaridade; 

4. Promover a utilização partilhada de recursos materiais alocados ao Agrupamento de 

Escolas Cego do Maio, como contributo para a criação de um espírito comum; 

5. Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover 

a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

6. Corresponsabilizar todos os atores educativos pelos espaços escolares; 
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7. Dinamizar as Bibliotecas Escolares enquanto centros de construção de 

aprendizagens, com a criação de Comunidade de Leitores, exposições temporárias de 

trabalhos temáticos dos alunos, Feira do Livro, Hora do Conto, Baús – Leitura itinerante, 

Encontros com escritores, Publicações entre outras. 

8. Aproveitar os trabalhos dos alunos para valorizar os espaços escolares, 

nomeadamente as salas de aula, tendo em conta critérios estéticos e higiénicos, 

fortalecendo o espírito de pertença; 

9. Manter a parceria com o GRAAL – Banco de Tempo de Escola como contributo para a 

interajuda e espírito de grupo; 

 

Quadro 12: Objetivo O4 – Apoiar e Entusiasmar os Professores 

Estratégias 

1. Adotar um processo formal de integração, acompanhamento dos interesses 

informais de todos os professores e, em particular, os que chegam à escola pela 

primeira vez; 

2. Formar equipas pedagógicas, pelo menos para cada 2 turmas do mesmo ano de 

escolaridade, visando a articulação curricular face às necessidades de aprendizagem 

dos alunos das turmas; 

3. Dar continuidade pedagógica do serviço letivo a atribuir a cada professor por ciclo 

de escolaridade, no sentido de consolidar o trabalho das equipas pedagógicas 

4. Inclusão nos horários semanais dos professores de 50 minutos de trabalho 

colaborativo pedagógico; 

5.O serviço a atribuir na componente não letiva de trabalho a nível do 

estabelecimento ao docente será feito, preferencialmente, da seguinte forma: 

a) Pré-escolar- 30 minutos de atendimento aos Pais e Encarregados de Educação; 

30 minutos de supervisão das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF); 

60 minutos de trabalho colaborativo; 

b) Primeiro ciclo – 30m de vigilância dos recreios; 30m de atendimento aos Pais e  

Encarregados de Educação;120m/quinzenalmente de trabalho colaborativo.   

c) Segundo e terceiro ciclos - 4 tempos de 50 minutos  para apoio ao estudo ou na 

Estrutura Escolar “Aprender a Aprender” a pensar; serão afetas horas para a 

realização de atividades educativas de acompanhamento de alunos durante a 

permanência na escola, como por exemplo: Clube de Teatro; Clube de Música; 

Clube de Línguas; Clube de Ciências; Laboratório de Matemática, Atelier de Artes; 

Banco de Tempo Júnior; 

d) Desempenho das funções de coordenação das estruturas de natureza pedagógica; 

6.Promover a Formação Contínua Externa dos professores, face às necessidades 

específicas da escola e desmultiplicá-la em Formação Contínua Interna, através de 

sessões formais de partilha de conhecimentos adquiridos. 
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Quadro 13: Objetivo O5 – Envolver o Pessoal Não Docente nos serviços a prestar no 
Agrupamento de Escolas Cego do Maio 

 

Estratégias 

1. Realizar reuniões trimestrais onde, entre outros aspetos, é valorizada a sua função 

educativa em contexto escolar; 

2. Promover a Formação Contínua Externa do pessoal não docente, face às 

necessidades específicas do Agrupamento de Escolas Cego do Maio e desmultiplicá-la 

em Formação Contínua Interna, através de sessões formais de partilha de 

conhecimentos adquiridos; 

 
Quadro 14: Objetivo O6 – Mobilizar os pais e encarregados de educação enquanto 
parceiros educativos 
 

Estratégias 

1. Participar, sempre que a Diretora for solicitada, nas reuniões ou Assembleias das 

Associações de Pais; 

2. Disponibilizar um horário semanal para a Diretora receber os Pais e 

Encarregados de Educação; 

3.  Promover uma maior participação entre os diversos atores educativos, 

família/escola/comunidade, como agentes ativos do processo de desenvolvimento 

socioeducativo dos alunos, a partir do trabalho da Equipa Multidisciplinar no Gabinete 

de Apoio ao Aluno e Família (GAAF) e no Gabinete de Apoio ao Aluno (GAPA); 

4. Promover encontros e colóquios com os Pais e Encarregados de Educação no 

sentido de os integrar nas atividades culturais e lúdicas da escola e de os 

responsabilizar no processo de aprendizagem do seu educando. 

 
Quadro 15: Objetivo O7– Potenciar as Estruturas de Orientação Educativa e os Órgãos de 
Gestão do Agrupamento de Escolas Cego do Maio 
 

Estratégias 

1. Promover no exercício do cargo de Coordenação de Departamento ou Estrutura 

Escolar, o profissionalismo, a competência científica e pedagógica, de liderança e a 

capacidade de relacionamento interpares. 

2. Atribuir o cargo de Diretor de Turma a partir dos critérios de: profissionalismo, 

competência científica e pedagógica, capacidade de relacionamento e de liderança. 

3. Promover a criatividade das estruturas intermédias a partir da motivação, do 

entusiasmo e da delegação de competências. 

4. Diminuir a Burocratização Institucional dos professores, ao estritamente elencado 

nos normativos externos; 

5. Coordenar a aquisição de materiais face às necessidades de cada nível de ensino 

e grupo disciplinar. 

6. Melhorar a coordenação interdisciplinar, promover o intercâmbio de experiências, 

incentivar a formação dos professores, discutir e aperfeiçoar os critérios de avaliação. 
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Quadro 16: Objetivo O8 – Otimizar os Instrumentos de Gestão Estratégica do 
Agrupamento de Escolas Cego do Maio. 
 

Estratégias 

1. Reelaborar o Projeto Educativo de Agrupamento, no final do triénio 2013/2016, 

adequando-o às mudanças do contexto escolar e extraescolar, no que se refere aos 

princípios, aos valores, às metas e a novas estratégias segundo os quais é assegurado 

um serviço público de educação de qualidade. 

2. Elaborar os Planos de Turma, a partir das especificidades de cada um dos alunos da 

turma (avaliação diagnóstica), definição de metodologias, de estratégias e de projetos 

interdisciplinares para promover o sucesso educativo de todos os alunos. 

3. Elaborar o Plano Anual e Pluri Anual de Atividades com vista ao cumprimento dos 

objetivos definidos no PEACM, no sentido de complementar, ampliar e motivar os 

alunos para aprendizagens significativas. 

4. Reelaborar o Regulamento Interno do Agrupamento Cego do Maio, sempre que os 

normativos externos ou condicionalismos organizacionais internos o exijam, com a 

participação de toda a comunidade educativa, enquanto documento que define o 

regime de funcionamento das Escolas do Agrupamento, de cada um dos seus órgãos 

de administração e gestão, das suas estruturas escolares, nomeadamente de 

orientação educativa e dos serviços administrativos, técnicos e técnico – pedagógicos, 

bem como os direitos e deveres de todos os membros da comunidade escolar. 

5. Dar continuidade e desenvolver a Avaliação Interna Organizacional no sentido de 

promover o Sucesso Escolar de todos os alunos, enquanto instrumento de diagnóstico 

dos constrangimentos que dificultam a qualidade do serviço educativo prestado. 

 

Quadro 17: Objetivo O9 – Criar uma Cultura de Agrupamento de Escolas Identitária 
 

Estratégias 

1. Entregar, no início do ano letivo, aos alunos um resumo das normas de convivência 

na escola. 

2. Divulgar/discutir o Regulamento Interno 

3.Estabelecer um sistema de: 

a)Prémios de Mérito: Académico, Artístico (no âmbito das Artes Visuais e da produção 
Escrita), Desportivo e de Ações de reconhecida relevância social, segundo o 
estipulado no artigo 9.º, da lei 51/2012, de 5 de setembro. É de referir que os prémios 
de mérito são atribuídos nos 4.º, 6.º e 9.º anos. (Estas distinções serão entregues 
numa gala, a realizar no dia 8 de outubro, dia do nascimento do Patrono – Cego do 
Maio – num espaço do Agrupamento de Escolas); 

b) Quadros de Honra: Académico, Artístico (no âmbito das Artes Visuais e da produção 
Escrita), Desportivo e de Ações de reconhecida relevância social. É de referir que os 
alunos em quadros de honra concluíram com distinção os 2.º, 3.º, 5.º,  7.º e 8.º anos. 
Estas distinções serão afixadas num lugar de destaque na escola frequentada pelo 
aluno, no início do ano letivo seguinte. 

4. Dar continuidade ao Jornal Escolar – “ Mar de Letras”; 

5. Participar na imprensa escrita da cidade, nomeadamente no Jornal “A Voz da 

Póvoa” com trabalhos dos alunos. 
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Quadro 18: Objetivo 10 – Reforçar a relação do Agrupamento de Escolas Cego do Maio 

com a comunidade 

 

Estratégias 

1.Apoiar as Associações de Pais nas atividades de relevância para o agrupamento; 

2. Criar/ manter projetos escolares em parceria e com a intervenção das Instituições 

Locais;  

3. Apoiar e dinamizar parcerias, nomeadamente com: a Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim; a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; Unidades de Saúde locais; 

Instituto de Emprego e Formação Profissional Póvoa/Viana do Castelo; Projeto Arrisca; 

Cruz Vermelha; 

4. Disponibilizar, também, em suporte de papel, informações relevantes do 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio, aos Alunos, aos Pais e Encarregados de 

Educação, aos Professores e ao Pessoal Não Docente;   

5. Promover e divulgar o Jornal Escolar “Mar de Letras” junto da comunidade Escolar; 

6. Participar, com trabalhos dos alunos, em exposições realizadas em espaços de 

visibilidade pública; 

7. Dinamizar o mecenato na escola a partir de convite a empresários locais; 

8.Estabelecer protocolos com Instituições do Ensino Superior. 

9.Criação do “Projeto Dar”. 

 

 

 

 

 

4. Metas Académicas Internas e Externas do AECM 

Quadro 18: Taxa de sucesso académico global para o triénio 2013/16, tendo como 
referência o ano letivo 2012/2013 (Ensino Básico Regular) 
 

2012/13 

2013/14 2014/15 2015/16 

AECM Nacional 

89,9% 88,68% 90% 90% 90% 
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Quadro 19: Taxa de sucesso académico para o triénio 2013/16, tendo como referência o 
ano letivo 2012/2013, por ano de escolaridade no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

2012/13 
(MISI) 2013/14 2014/15 2015/16 

AECM Nacional 

 
1.º Ano 

 
99,26% 100% 100% 100% 100% 

 
2.º Ano 

 
97,14% 89,4% 97,5% 97,5% 97,5% 

3.º Ano 91,60% 94,2% 91,60% 92% 92% 

 
4.º Ano 

 
94,15% 95,3% 94,15% 94,15% 94,15% 

 
 
Quadro 20: Taxa de sucesso académico para o triénio 2013/16, tendo como referência o 
ano letivo 2012/2013, no 2.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 

2012/13 
(MISI) 2013/14 2014/15 2015/16 

AECM Nacional 

 
5.º Ano 

95,7% 89,2% 95,8% 95,9% 96% 

 
6.º Ano 

 
90,48% 83,9% 90,5% 90,5% 90,5% 

 
 

Quadro 21: Taxa de sucesso académico para o triénio 2013/16, tendo como referência o 
ano letivo 2012/2013, por ano de escolaridade no 3.º Ciclo do Ensino Básico. 
 

 

2012/13 

(MISI) 2013/14 2014/15 2015/16 

AECM Nacional 

 
7.º Ano 

74,48% 82,7% 74,5% 74,6% 75% 

 
8.º Ano 

 

86,67% 85,5% 86,7% 86,7% 86,7% 

 
9.º Ano 

 

80,14% 81,0% 80,3% 80,5% 81% 
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Quadro 22: Taxa de sucesso académico para o triénio 2013/16, tendo como referência o 
período letivo 2012/2013, para as Turmas CEF. 
 

 2011/13 2012/14 2013/15 

 
Cuidados e Estética do  

Cabelo 

85,71% 88,2% --- 

 
Pintura e Decoração 

Cerâmica 

81,25% --- 83,25% 

 
Quadro 23: Taxa de sucesso académico na avaliação Interna por disciplina para o triénio 
2013/16, tendo como referência o ano letivo 2012/2013, no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Português 94,0% 94% 94% 94% 

Matemática 91,1% 91,1% 91% 91,5% 

Estudo do Meio 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 

Exp . artísticas 99,4% 99,5% 99,5% 99,5% 

Exp. Físico  
motoras 

99,4% 99,5% 99,5% 99,5% 

 
Quadro 24: Taxa de sucesso académico na avaliação Interna por disciplina para o triénio  
2013/16, tendo como referência o ano letivo 2012/2013, no 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Português 92,97% 93% 93,2% 93,3% 

Matemática 72,28% 72,4% 72,6% 72,8% 

HGP 90,81% 91% 91,5% 92% 

Inglês 81,52% 82% 82,33% 82,5% 

CN 90,27% 90,4% 90,6% 90,8% 

E. Física 96,22% 96,22% 96,22% 96,22% 

Ed. Musical 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 

Ed. Tec. 98,19% 98,19% 98,19% 98,19% 

Ed. Vis. 98,91% 98,91% 98,91% 98,91% 

EMRC 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 
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Quadro 25: Taxa de sucesso académico na avaliação Interna por disciplina para o triénio 
2013/16, tendo como referência o ano letivo 2012/2013, no 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Português 76,09% 76,5% 76,6% 76,7% 

Matemática 42,75% 42,9% 43% 43,1% 

História 93,48% 94% 94,25% 94,5% 

Geografia 94,93% 95% 95,25% 95,5% 

Inglês 86,23% 86,5% 87% 87,5% 

Francês 82,83% 85% 87% 90% 

Espanhol 94,87% 96% 98% 98% 

CN 88,41% 88,5% 88,6% 88,7% 

CFQ 85,51% 85,6% 85,7% 85,8% 

E. Física 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ed. Vis. 82,61% 82,61% 82,61% 82,61% 

E.T. a) 98,36% 98,4% 98,4% 98,4% 

TIC b) b) b) b) b) 

EMRC 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 

 

a) Disciplina lecionada até ao 8.º ano. 

b) A disciplina de TIC que foi lecionada ao 9.º ano em 2012/2013 não pode ser 
comparada com a disciplina a ser lecionada nos anos seguintes (7.º e 8.º anos) com 
metas distintas 

 

Quadro 26: Taxa de sucesso académico interno e externo no 4.º ano de escolaridade para 
o triénio 2013/2016 (alunos admitidos a exame) 
 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2105/16 

Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo 

 
Português 

94% 50,6% 91% 53% 90% 55% 90,5% 57% 

 
Matemática 

91,1% 56% 91% 56% 90% 57% 90% 58% 
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Quadro 27: Taxa de sucesso académico interno e externo no 6.º ano de escolaridade para 
o triénio 2013/2016 (alunos admitidos a exame) 
 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo 

 
Português 

96,0% 47,7% 93,5% 50% 92% 51% 94% 52% 

 
Matemática 

75,0% 43,0% 75% 45% 75% 46% 75% 47% 

 

Quadro 28: Taxa de sucesso académico interno e externo no 9.º ano de escolaridade para 
o triénio 2013/2016 (alunos admitidos a exame) 
 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo 

Português 86,1% 36,3% 85% 40% 85% 41% 86,1% 42% 

Matemática 48,3% 17,5% 48,5% 19% 50% 21% 52% 25% 

 

Quadro 29: Médias de avaliação interna e externa no 4.º ano de escolaridade para o triénio 
2013/2016  
 

 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
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Português 3,74 2,67 

2,71 2,81 

3,74 3 3,74 3 3,74 3 

Matemática 3,73 2,75 3,15 2,75 3,2 2,8 3,25 3 
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Quadro 30: Médias de avaliação interna e externa no 6.º ano de escolaridade para o triénio 
2013/2016 (alunos admitidos a exame) 

 

 2012/13 2013/14 
 

2014/15 

 

2015/16 
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Português 3,49 2,54 

2,50 2,71 

3,5 2,6 3,5 2,7 3,7 3,8 

Matemática 3,10 2,46 3,15, 2,5 3,2 2,8 3,25 3 

 

Quadro 31: Médias de avaliação interna e externa no 9.º ano de escolaridade para o triénio 
2013/2016 (alunos admitidos a exame) 
 

 

2012/13 2013/14 
 

2014/15 
 

2015/16 
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Português 3,02 2,41 

2,16 2,53 

3,02 2,43 3,02 2,5 3,02 2,8 

Matemática 2,60 1,91 2,6 2 2,8 2,3 3 2,7 

 

 

5. Acompanhamento e Avaliação do Projeto Educativo 
 

O acompanhamento, a avaliação e a execução do Projeto Educativo da AECM é da 

competência do Conselho Geral, conforme o elencado na alínea c, ponto 1, artigo 13.º, do 

decreto – lei 137/2012, de 2 de julho. 

Esta avaliação deverá permitir: 

 A adequação dos objetivos educativos e das metas elencadas por área do saber à 

realidade concreta do AECM; 

 Aferir o grau de consecução dos objetivos definidos a partir da implementação das 

estratégias elencadas; 

 A adequação de medidas educativas às reais dificuldades dos alunos. 
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Este Projeto Educativo será sujeito a avaliações semestrais e anuais, que deverão 

coincidir, estas últimas, com o fim do terceiro período de cada ano letivo e o início do ano 

letivo imediato. 

 Após a aprovação deste Projeto Educativo pelo Conselho Geral, a Diretora garantirá 

que os intervenientes na avaliação encetarão as estratégias adequadas tanto à alteração 

dos instrumentos indicados neste Projeto Educativo como à elaboração de 

inquéritos/matrizes, de relatórios/ listagens de indicadores de medida/indicadores das 

realizações concretas tendo como referente as realizações esperadas. 

Neste registo, a avaliação do Projeto Educativo pode cumprir uma função reguladora 

(formativa) no sentido de antecipar e evitar erros e orientar os desempenhos das ações 

escolares futuras. 

Para o efeito, e se necessário, a Diretora definirá, no âmbito deste Projeto Educativo 

e ouvidos os órgãos de gestão, novas Metas e Objetivos a atingir durante os anos letivos 

subsequentes. 
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Considerações Finais 

 

Porque no AECM se acredita ser possível desenvolver os talentos específicos de 

todos os alunos que a frequentam, tendo subjacente a compreensão da época e do tempo 

conturbado em que vivemos, o presente Projeto Educativo é apresentado como uma visão 

prospetiva de uma Escola Pública de Qualidade, onde todos os atores escolares, mas em 

particular os alunos, têm o direito a crescer em todas as dimensões (culturais, interpessoais, 

intrapessoais) e encontrar o seu caminho.  

Contudo, esta missão complexa só é possível num espaço educativo entendido 

como um contexto escolar de “autoridade democrática”, de “disciplina democrática”, de 

“cultura cívica” e de “cidadania democrática”, conceitos que podem e devem ser 

equacionados, de forma a consolidar a ideia de que Democracia e Liberdade – dentro e fora 

da sala de aula – implicam, necessariamente o respeito por valores e regras. Trata-se, 

enfim, de construir uma Organização Escolar criativa, exigente e rigorosa na consecução de 

todas as finalidades que a educação deve almejar, interessando-se ao mesmo tempo por 

todos os alunos, mesmo por aqueles que não se interessam por ela. 

Na prática significa construir, no Agrupamento de Escolas Cego do Maio, um lugar 

de sentido educativo e formativo, de prazer de aprender, de construção da igualdade social, 

a partir de oportunidades educativas que permitam a cada aluno explorar as suas aptidões e 

talentos. 

Contudo, este processo complexo só é possível a partir do equilíbrio das forças 

latentes ou manifestas entre os diversos detentores de influência dentro de cada Escola do 

Agrupamento, designadamente, professores, pais, alunos e outros membros da comunidade 

local, residindo, justamente, o papel orientador deste documento estruturante. 
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