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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“O PROJETO EDUCATIVO É, GENERICAMENTE, O DOCUMENTO DE 

PLANEAMENTO INSTITUCIONAL E ESTRATÉGICO DA ESCOLA, ONDE SE 

ABORDAM DE FORMA CLARA, ENTRE OUTROS, A MISSÃO, A VISÃO E OS 

OBJETIVOS GERAIS DA ESCOLA QUE ORIENTAM A AÇÃO EDUCATIVA NO 

ÂMBITO DA SUA AUTONOMIA.”1 

 

 

Na criação deste documento estruturante e essencial para a ação do Agrupamento, 

procurou-se que a complexidade de conteúdo, inerente a uma proposta desta natureza, 

se objetivasse de forma simples, mas rigorosa. 

Tendo como base os normativos legais2,  as prioridades definidas nas novas políticas 

para a educação, materializadas no Despacho N.º 6478/2017, de 26 de julho 

(homologação do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória), Despacho N.º 

6173/2016 (proposta Estratégia de Educação para a Cidadania), Despacho N.º 

5908/2017 (Projeto Piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular), Decreto-Lei n.º 

55/2018 (estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios 

orientadores da avaliação das aprendizagens), o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

(estabelece o regime jurídico da Educação Inclusiva), as Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-Escolar (OCEPE), 2016, da DGE, os relatórios de avaliação interna do 

Agrupamento, a auscultação realizada a docentes e encarregados de educação e ainda 

                                                                   

1 Projetos educativos: elaboração, monitorização e avaliação: guião de apoio/coord. Rui Azevedo. 

2 Decreto-Lei N.º 75/2008, de 22 de Abril, artigo 9.º, número 1, alínea a) e Decreto-Lei Nº 137/2012 que 
Procede à sua segunda alteração. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107752620/details/normal?q=Despacho+N%C2%BA%206478%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74377024/details/normal?q=Despacho+N%C2%BA%206173%2F2016+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74377024/details/normal?q=Despacho+N%C2%BA%206173%2F2016+
https://dre.pt/home/-/dre/107636120/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107636088
https://dre.pt/home/-/dre/107636120/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107636088
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/maximized?res=pt&q=Despacho+N%C2%BA%205908%2F2017#resumo-claro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/maximized?res=pt&q=Despacho+N%C2%BA%205908%2F2017#resumo-claro
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/dl_54_2018.pdf
http://www.dge.mec.pt/ocepe/
http://www.dge.mec.pt/ocepe/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178527/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178527/details/normal?q=Decreto-Lei+N%C2%BA%20137%2F2012+
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o Projeto de Intervenção do Diretor, foram identificados eixos de ação estratégica para 

o próximo triénio, que estão agrupados em quatro áreas de intervenção prioritárias:  

• A Identidade do Agrupamento e o sentido de Cidadania;  

• A Organização da Escola/Cultura de Escola;  

• O sucesso escolar de todos, através de medidas que diluam as desigualdades 

económicas e sociais e as dificuldades específicas de aprendizagem;  

• Avaliação e Auto-regulação. 

Partindo destes pressupostos, o presente Projeto Educativo do Agrupamento é 

construído numa lógica de mudança e de inovação apresentando-se como um 

instrumento agregador não só dos interesses da política educativa nacional, mas 

também das reais necessidades da Organização e da sua comunidade educativa, que 

se centra na melhoria dos resultados escolares, no conhecimento da dinâmica da 

organização, na formação para a cidadania e os valores e no processo de autoavaliação 

do Agrupamento. É um documento de orientação pedagógica, realista e exequível, que 

articula os contributos da avaliação externa com a cultura e os instrumentos da 

avaliação interna e com o querer e o saber de cada um dos elementos da comunidade 

educativa, que, para o efeito, foi auscultada e envolvida na sua elaboração. 

Deste projeto consta o diagnóstico dos constrangimentos e potencialidades do nosso 

agrupamento e a definição das linhas de atuação que servirão de referência ao respetivo 

Plano de Ação, que nos permita estabelecer uma trajetória para o sucesso educativo. 

Trata-se de pôr em prática “O princípio da racionalidade, onde a ação realizada é 

baseada na interrogação e na reflexão sobre a mesma e suas repercussões, 

afastando a ação pela ação.”3 

 

 

 

                                                                   

3 “Unidos a Edificar o Futuro”, Projeto de intervenção do Diretor, maio 2017 
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2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

 

Assumindo como pertença da comunidade educativa a Missão, Visão e Valores 

preconizados pelo Diretor, a Escola assumir-se-á como espaço privilegiado de 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA, desenvolvendo a sua MISSÃO no sentido da 

FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO e adotará estratégias que permitam: 

promover o sucesso escolar, combatendo o absentismo e o abandono escolar; 

promover uma cultura e identidade de escola e um sentido de cidadania e respeito 

pelos outros, fornecendo aos alunos as ferramentas necessárias para uma 

verdadeira integração na sociedade atual e contribuir para o desenvolvimento 

global da personalidade, para a formação de cidadãos livres, responsáveis, 

autónomos e solidários. 

 

Assim, o Projeto Educativo perspetiva a sua atuação, estruturando-se no lema 

“UNIDOS A EDIFICAR O FUTURO” presente em torno de um eixo de linhas 

orientadoras, numa procura de respostas eficazes face às mudanças, promovendo 

práticas inovadoras em sintonia com as exigências do contexto social atual. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO  

 

O Agrupamento de Escolas Cego do Maio (AECM) localiza-se no distrito do Porto, 

concelho da Póvoa de Varzim. É um Agrupamento de escolas do Ensino Básico, com 

pré-escolar e 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. O 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. 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.  

O AECM integra, na sua área de influência geográfica, cinco 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 e JI da Pedreira 1. 
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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. 

O AECM aposta numa Escola Inclusiva que visa responder à diversidade das 

necessidades dos alunos, onde cada um tem oportunidade de encontrar respostas 

educativas que respondam às suas expectativas e potencialidades. Neste sentido, um 

dos grandes desafios do AECM consiste em adequar os processos de ensino às 

características e condições individuais de cada aluno através da mobilização de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e de meios para que todos os alunos 

tenham acesso ao currículo e às aprendizagens.  

As medidas são operacionalizadas com recursos humanos e materiais, dos quais se 

destacam enquanto recursos organizacionais específicos a Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) e o 

Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação para a Educação 

Especial (CRTIC). 

Para garantir o cumprimento dos objetivos da inclusão do AECM cooperam, sempre que 

necessário, recursos da comunidade, nomeadamente as Equipas Locais de Intervenção 

Precoce (ELI), as Equipas de Saúde Escolar, as Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ), os Centros de Recursos para a Inclusão (CRI), entre outros.  

Os docentes de Educação Especial, no âmbito da sua especialidade, assumem um 

papel de extrema relevância, na medida em que apoiam, numa lógica de trabalho 

colaborativo e de corresponsabilização, os demais docentes, na definição de estratégias 

de diferenciação pedagógica e no reforço das aprendizagens, no sentido do aluno 

ultrapassar as barreiras à aprendizagem e participar na vida da comunidade educativa. 
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Neste registo o AECM pretende ser uma ESCOLA de TODAS e de CADA CRIANÇA 

através do aumento da participação nos processos de aprendizagem.  

 

3.1 Caracterização 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. Possuem cantina (à exceção do JI Pedreira 1) e 

refeitório. Para o desenvolvimento da atividade física e desportiva, a EB1/JI Pedreira e 

EB1/JI do Século possuem um polivalente adequado ao número de alunos; a EB1/JI da 

Giesteira, apesar de ter polivalente, este serve igualmente de refeitório, pelo que é 

necessário estar constantemente a retirar e colocar as mesas para se desenvolver as 

atividades físicas e desportivas (só nos dias de chuva é que as mesmas se desenrolam 

no Polivalente).  

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.  

O Centro de Apoio à Aprendizagem encontra-se alocado em diferentes espaços do 

agrupamento para responder às necessidades e diversidade dos alunos. 

O Agrupamento de escolas possui duas bibliotecas escolares com um espólio 

satisfatório, acessível e utilizado por todos os atores escolares.  

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

nomeadamente computadores e projetores em todas as salas dos JI e EB1, à exceção 

de duas salas de JI do Século (que ainda não têm projetor); existem dois quadros 

interativos na escola do Século, um quadro interativo na escola da Giesteira e um 

quadro interativo na escola de Pedreira/Argivai; na escola sede, existem computadores 

e projetores multimédia em todas as salas de aula e sete quadros interativos. 
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3.2. Caracterização dos Recursos Humanos 

 

 

3.2.1. O Corpo Docente  

 

O Corpo Docente é formado por 121 elementos em exercícios de funções distribuídos 

pelos Ensino Pré-Escolar e 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. 2,5% dos docentes 

tem menos de 40 anos de idade (3 docentes), 38,9% tem entre 40 e 49 anos de idade 

(47 docentes), 41,3% tem entre 50 e 59 anos de idade (50 docentes) e 17,4% tem 60 

ou mais anos de idade (21 docentes). 

Relativamente à situação profissional, 78,5% são docentes do quadro de escola (95 

docentes), 10,8% são docentes do quadro de zona pedagógica (13 docentes) e 10,8% 

são docentes contratados (13 docentes). 

No que se refere à experiência profissional, 95,9% dos docentes do Agrupamento 

possuem mais de 10 anos de serviço docente (116 docentes) e 4,1% até 10 anos de 

serviço docente (5 docentes). 

No que concerne às habilitações académicas, que 82.6% dos professores possuem o 

nível de licenciatura (100 docentes), 16.5% o nível de mestrado (20 docentes) e 0.8% 

dos professores o nível de bacharelato (1 docente). 
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      MÉDIA DE IDADES POR GRUPO DE RECRUTAMENTO 
              E TIPOLOGIA DOS DOCENTES  (AECM - 2019)  

   

   
   

Grupo Média F M Total  QA QZP C 

100 - Educação Pré-Escolar 55,6 9   9 7 2   

110 - 1.º Ciclo 50,2 27 4 31 24 3 4 

120 - Inglês 47,5 2   2 1   1 

200 - Português/História 45,0 2 1 3   3   

210 - Português/Francês 59,3 3   3 3     

220 - Português/Inglês 60,0 3   3 3     

230 - Matemática e Ciências 56,8 4 1 5 5     

240 - Educação Visual e Tecnológica 54,0 3 3 6 5 1   

250 - Educação Musical 47,5 2   2 2     

260 - Educação Física 58,8   4 4 3 1   

290 - Educação Moral e RC 57,0   1 1 1     

300 - Português 53,8 4 2 6 5   1 

320 - Francês 51,0 2   2 1   1 

330 - Inglês 48,7 3   3 2 1   

400 - História 55,7 3   3 3     

420 - Geografia 52,0 2   2 2     

500 - Matemática 47,0 6 1 7 5 1 1 

510 - Físico-Química 48,0 3 1 4 4     

520 - Biologia 44,2 3 1 4 3 1   

530 - Educação Tecnológica 61,0 1   1 1     

550 - Informática 56,0 1   1 1     

600 - Educação Visual 54,0 3   3 3     

620 - Educação Física 51,0 2 2 4 3   1 

910 - Educação Especial 1 53,3 9   9 8   1 

PSICÓLOGAS 42,7 3   3     3 

TOTAL 52,5 100 21 121 95 13 13 

                                                                                                                                                           Quadro I 

QA – Quadro de Agrupamento 

QZP – Quadro de Zona Pedagógica 

C - Contratado 
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3.2.2. O Corpo Não Docente  

 

O Corpo Não Docente é formado por 50 elementos em exercícios de funções, 

distribuídos pelos Ensinos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. Desses elementos, 

42% é formado por Assistentes Operacionais com contrato individual de trabalho (31 

AO), 16% é formado por Assistentes Técnicos Administrativos (8 elementos), 16% 

encontra-se com contrato de trabalho a termo parcial (8 Tarefeiros) e 6% são 

Assistentes Especializados, Psicólogos (3 para dois horários completos). 

No que diz respeito à Caracterização etária do Pessoal Não Docente, 4% tem entre 31 

e 39 anos de idade (2), 38% tem entre 40 e 49 anos de idade (19), 44% tem entre 50 e 

59 anos de idade (22) e 14% tem mais de 60 anos de idade (7). 

 

Pessoal docente e não docente (AECM) 2019      

Categorias  Média Idades 

 

Total 

Assistentes Operacionais 53,5 

 

31 

Assistentes Técnicos 48,0 

 

8 

Tarefeiros 46,9 

 

8 

Docentes 51,8 

 

121 

Psicólogos 42,7 

 

3 

                                                                                                              Quadro II 
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3.2.3. O Corpo Discente  

 

O corpo discente do Agrupamento de Escolas, no ano letivo 2018-2019, é formado por 

1159 elementos distribuídos por 4 jardins-de-infância, 3 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 2018-2019, é formado por 195 alunos distribuídos por 4 jardins-de-infância. O 

número de alunos em média por turma é de 24,37%, atendendo a que um aluno permite 

a redução de turma, de acordo com a lei. 

 

Pré-Escolar JI Giesteira JI Pedreira 1 JI Pedreira 

Argivai 

JI 

Século 

Total 

  

Turmas 1 1 1 5 8 

Alunos 25 25 25 120 195 

                                                                                                                                       Quadro III 

 

Relativamente ao corpo discente no 1.º Ciclo, no ano letivo 2018-2019, é formado por 

443 elementos distribuídos por 3 Escolas. O número de alunos em média por turma é 

de 21, uma vez que existem alunos em algumas turmas que permitem a redução de 

turma, de acordo com a lei. 

1.º Ciclo EB1 de Giesteira EB1 da Pedreira/Argivai Total  

Turmas/Ano 1.º AG 2.º BG 3.º CG 4.º DG 1.º AP 2.º BP 3.º CP 4.º DP 8 

Alunos 21 26 26 20 20 25 22 26 186 
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1.º Ciclo EB1 do Século Total  

Ano 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano   

Turmas 3 2 3 4 12 

Alunos  60 47 69 81 257 

                                                                                                          Quadro IV 

No que diz respeito ao corpo discente no 2.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2018-

2019, é formado por 226 alunos distribuídos por 5 turmas do 5.º ano de escolaridade e 

5 turmas do 6.º ano de escolaridade. O número de alunos em média por turma é de 

22.6, atendendo a que os alunos que permitem a redução de turma, de acordo com a 

lei, são distribuídos pelas várias turmas. 

 

Anos de Escolaridade 5.º ANO 6.º ANO Total  

Turmas 5 5 10 

Alunos  113 112 225 

     Quadro V 

No que concerne ao corpo discente no 3.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2018-

2019, este é formado por 299 elementos distribuídos por 5 turmas do 7.º ano de 

escolaridade, 5 turmas do 8.º ano de escolaridade e 4 turmas do 9.º ano de 

escolaridade. O número de alunos em média por turma é de 21.4, atendendo a que os 

alunos que permitem a redução de turma, de acordo com a lei, são distribuídos pelas 

várias turmas. 

 

Anos de Escolaridade 7.º ANO 8.º ANO   9.º ANO Totais 

Turmas 4   + Turma XXI 

18 alunos 

5 4 14 

Alunos 100 96 100 296 

           Quadro VI 

Desde o ano letivo 2014/2015 o AECM perdeu 234 alunos. No pré-escolar e no 1.º ciclo 

existem menos 84 alunos, no 2.º ciclo existem atualmente menos 19 alunos e no 
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conjunto do 3.º ciclo (onde se inclui o curso CEF de “Pintura e Decoração Cerâmica” 

que terminou em 2014/2015 e dois cursos vocacionais que tiveram início em 2015/2016 

e terminaram em 2016/2017, “Atendimento e acolhimento turístico” e “Pintura e 

Decoração Cerâmica”) o AECM tem menos 131 alunos. 

Evolução do número de alunos no AECM desde 2014/2015  

ANOS 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Pré-Escolar 204 217 202 201 195 

1.º Ano 106 129 116 99 100 

2.º Ano 140 112 129 127 100 

3.º Ano 137 140 105 125 117 

4.º Ano 134 135 143 108 125 

5.º Ano 95 125 88 109 115 

6.º Ano 151 88 122 92 112 

7.º Ano 133 144 108 117 99 

8.º Ano 142 91 108 103 95 

9.º Ano 130 140 94 104 101 

OUTROS 21 45 42 0 0 

TOTAL 1393 1366 1257 1185 1159 

             Quadro VII 
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No 1.º período do presente ano letivo, 2018/2019, 64 alunos do Agrupamento usufruíram 

de Medidas Seletivas e/ou Adicionais, ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de 

julho, definidas pelos docentes ouvidos os pais ou encarregados de educação e outros 

técnicos que intervêm diretamente com o aluno. 

 

 
 

Anos de 
Escolaridade 

 
 

Medidas Seletivas: 
Relatório Técnico 
Pedagógico (RTP) 

Medidas Seletivas e Adicionais 
(Adaptações Curriculares 

Significativas): Relatório Técnico 
Pedagógico (RTP) + Programa 

Educativo Individual (PEI) 

Pré Escolar   1 

1.º ANO 7 1 

2.º ANO 4 1 

3.º ANO 4 5 

4.º ANO 6 4 

5.ºANO 6 3 

6.º ANO 7 1 

7.º ANO 6   

8.º ANO 3 1 

9.º ANO 1 3 

Totais 44 20 

       Quadro VIII 

 

Dos vinte alunos com Adaptações Curriculares Significativas, quatro foram 

contemplados por um Plano Individual de Transição (PIT), por se encontrarem nos três 

anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória, destinado a promover a transição 

para a vida pós escolar. 

No Relatório Técnico-Pedagógico estão fundamentadas a mobilização das medidas 

seletivas e/ou adicionais, bem como o modo de operacionalização de cada medida para 

cada aluno.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL SÓCIO CULTURAL 

DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

4.1. Escolaridade dos Pais 

 

Analisou-se em 2018 o grau de escolaridade dos pais da totalidade dos alunos 

do Agrupamento de Escolas Cego do Maio e verificou-se que apenas 12,9% dos 

alunos tem pelo menos um dos pais com o grau de Licenciatura e 23,2% com o 

Ensino Secundário concluído. Apenas 36,1% dos pais foram para além do ensino 

obrigatório e 35,9% estão abaixo da escolaridade obrigatória, 10,8% concluíram 

apenas o 1.º ciclo e 25,1% o 2.º ciclo. Os pais que concluíram apenas a 

escolaridade obrigatória à sua data (3.ºCiclo) situa-se nos 25,7%. 

Quadro IX 

Escolaridade 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário 

Licenciatura Outros 

PAI 8,9% 31,7% 26,0% 21,1% 11,7% 1,0% 

MÃE 6,8% 23,8% 25,6% 24,8% 16,1% 2,9% 

GLOBAL 10,8% 25,1% 25,7% 23,2% 12,9% 2,3% 
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4.2. Profissões dos Pais e Encarregados de Educação 

 

As profissões dos pais e encarregados de educação do AECM são diversificadas 

distribuindo-se pelos três setores de atividade. No setor primário predomina a atividade 

piscatória com 10% das famílias ligada às artes do mar, mas é a figura masculina que 

desempenha o papel mais determinante (16,9%) relativamente à feminina (3%). No 

setor secundário onde o emprego fabril (conservas e têxteis) e a construção civil são as 

principais atividades, a distribuição é mais equilibrada embora o pai (38%) tenha uma 

ligeira incidência comparativamente à mãe (32,3%). É no setor terciário que a mulher 

(64,9%) se destaca relativamente ao homem (45,1%) e onde predominam os empregos 

relacionados com o comércio e serviços (câmara, saúde, escolas, transportes, etc). 

Globalmente pode-se afirmar que aproximadamente metade dos pais que possuem 

emprego trabalham no setor terciário (55,5%) e os restantes nos setores secundário 

(35,4%) e primário (10,1%). 

 

 

 

                                                                                                                                           Quadro X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

atividade 

Setor 

primário 

Setor 

secundário 

Setor 

terciário 

PAI 16,9% 38,0% 45,1% 

MÃE 3,0% 32,1% 64,9% 

GLOBAL 10,1% 35,4% 55,5% 
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O desemprego dos agregados familiares apresenta valores preocupantes, em particular 

na "mãe" (19,5%). No "pai" (7,5%). Estes valores de desemprego associados à baixa 

remuneração laboral contribuem para o elevado número de alunos que usufruem de 

apoio social escolar no AECM. Note-se ainda que o emprego quando existe é, 

maioritariamente, por conta de outrem.  

 

 

 

 

Quadro XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprego/Desemprego Conta de 

outrem 

Conta 

própria 

Desemprego 

PAI 80,9% 11,7% 7,5% 

MÃE 69,2% 11,3% 19,5% 

GLOBAL 74,8% 11,5% 13,8% 
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4.3. Ação Social Escolar dos Alunos do AECM 

 

No total de 1159 alunos do Agrupamento de Escolas Cego do Maio, 51,7% (599 alunos) 

beneficiam da Ação Social Escolar, sendo 23,3% (270 alunos) os que se encontram 

abrangidos pelo escalão A, 20% (232 alunos) beneficiam do escalão B e 9,2% do 

escalão C.  

 

ALUNOS COM AÇÃO SOCIAL ESCOLAR E ABONO DE FAMÍLIA 2018/2019 
       

Escolas Beneficiários ASE/AF TOTAL 

ALUNOS 

 

% ASE A B C Total 

EB1/JI Argivai / JI Pedreira 41 27 5 73 143 51% 

EB1/JI Giesteira 11 13 12 36 117 31% 

EB1/JI Século 69 64 24 157 377 42% 

EB 2/3 Cego do Maio 149 128 66 333 522 64% 

TOTAL 270 232 107 599 1159 51%       

Quadro XII 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DO AECM  

 

5.1. Pessoal Docente 
 

Inquérito de satisfação aos docentes no início de ano letivo 2017/2018 

Objetivo: conhecer o clima organizacional de abertura do ano letivo 2017/2018 do 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio.                                         Número de respostas: 52 

 

Parâmetros estudados 

Resultados positivos 

(concordância com as afirmações) 

Funcionamento 96.2 % 

Organização 100 % 

Comunicação 87.7 % 

Distribuição de serviço 91.3 % 

Horários 98.0 % 

 

Pontos fortes Resultados  

Parâmetros estudados  (concordância com as afirmações) 

• A escola dispunha dos recursos docentes adequados 
para iniciar o ano letivo. 

98 % 

• A escola dispunha dos recursos não docentes 
adequados para iniciar o ano letivo. 

81 % 

• O planeamento das atividades de abertura do ano 
letivo revelou-se adequado. 

100 % 

• A abertura do ano escolar foi bem estruturada e bem 
definida. 

100 % 

• A uniformização de documentos facilitou a 
comunicação no arranque do ano letivo. 

100 % 

• Foi útil a disponibilização atempada dos horários aos 
docentes. 

100 % 

 

Fragilidades 
Resultados 

Parâmetros estudados  (discordãncia com as afirmações) 

• A escola dispunha dos recursos não docentes 
adequados para iniciar o ano letivo. 

15.4 % dos inquiridos 
discorda 
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5.2. Alunos 
 

Inquérito de satisfação aos alunos 

Objetivo: observar o clima de satisfação dos alunos a frequentar o Agrupamento de 

Escolas Cego do Maio 

Aplicado a 20 de outubro 2017                                                Número de respostas: 110 

 

Parâmetros estudados 

Resultados positivos 

(concordância com as afirmações) 

Ambiente de satisfação 82.5% 

 

Pontos fortes 
Resultados  

Parâmetros estudados  (concordância com as afirmações) 

• Gosto da minha escola. 75.5% 

• Os Professores tratam-me com respeito. 95.5% 

• Os meus Professores orientam-me na forma de 
estudar. 

89.1% 

• As atividades extracurriculares contribuem para a 
minha aprendizagem. 

80.9% 

• A minha escola é um local seguro. 83.6% 

 

Fragilidades 
Resultados 

Parâmetros estudados  (discordãncia com as afirmações) 

• As novas tecnologias são usadas na sala de aula com 
frequência. 

40% dos inquiridos 

discorda ou não sabe 

• Estou satisfeito com os espaços desportivos e de 
recreio. 

13.6% discorda 
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5.3. Encarregados de Educação 
 

 

A avaliação de qualquer organização deve ser um processo contínuo e sistemático. 

Logo, a perceção que os pais/encarregados de educação têm sobre o funcionamento 

global da escola que os seus filhos/educandos frequentam é de extrema utilidade para 

a descoberta de áreas de melhoria onde a intervenção é necessária. Essa intervenção 

orientou-se no sentido de promover a máxima qualidade possível na prestação dos 

serviços educativos. 

 

O inquérito foi aplicado durante o mês de fevereiro, de 2018      

Número de respostas: 247 

 

 

 

Parâmetros estudados 

Resultados positivos 

(concordância com as afirmações) 

• Organização e práticas pedagógicas 87.6% 

• Relação com as famílias 82.1% 

• Relação entre os alunos e com os adultos 83.5% 

• Qualidade dos serviços e das instalações 73.7% 

• Perceção global sobre a escola e o 
agrupamento 

88.5% 
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Pontos fortes 
Resultados  

Parâmetros estudados  (concordância com as afirmações) 

• O ensino nesta escola é bom. 91.5% 

• A escola fornece-me informação suficiente e 
atempada sobre as atividades e as 
aprendizagens do meu filho / educando. 

 

91.5% 

• O diretor de turma / professor titular de turma 
do meu filho / educando é disponível e faz 
uma boa ligação à família. 

93.5% 

• O meu filho / educando é respeitado na 
escola. 

91.5% 

• A escola está limpa e arrumada. 90.3% 

• Gosto que o meu filho / educando frequente 
esta escola. 

93.5% 

• O meu filho / educando gosta de frequentar 
esta escola. 

93.5% 

 

 

Fragilidades 
Resultados 

Parâmetros estudados (discordãncia com as afirmações) 

 

• Considera a página do agrupamento na internet 

sempre atualizada e útil. 

18.2 % dos inquiridos discorda ou 

não sabe 

• As refeições servidas na cantina da escola são 

de qualidade. 

13.35 % discorda ou discorda 

totalmente 
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6. RECURSOS INSTITUCIONAIS/PARCERIAS 

 

• Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

• União de Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai 

• Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

• Paróquia da Matriz, Lapa e Argivai 

• Centro Regional de Segurança Social – Núcleo local de Inserção 

• Centros de Saúde e USF 

• Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

• Cruz Vermelha 

• Liga Portuguesa Contra o Cancro 

• Lipor 

• Movimento de Apoio de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual (MAPADI) – 

Centro de Recursos para a Inclusão 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil 

• Centro de Formação de Associação de Escolas dos Conselhos de Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

• Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação para a 

Educação Especial (CRTIC) 

• Equipas Locais de Intervenção Precoce (ELI) 

• Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) 

• Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais (EMAT) 

• Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) 

• Associação Promúsica da Póvoa de Varzim 

• Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim 

• PSP e Núcleo “Escola Segura” 

• Instituto de Emprego e Formação Profissional – Póvoa de Varzim 

• Teatro Bolhão 

• Varazim Teatro 

• Associações culturais e recreativas  

• Equipas de intervenção na área da Ação Social (RSI e outras) 

• ARS Norte – Casa da Juventude da Póvoa de Varzim 

• SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências) 
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7. SERVIÇOS DE APOIOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

Os Serviços de Apoio Socioeducativo destinam-se a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração dos alunos. As competências destes 

serviços encontram-se definidas em Regulamento Interno. São de referir: 

 

7.1. Ação Social Escolar 

 

A Ação Social Escolar é um serviço administrativo que tem por objetivo dar execução 

às medidas de combate à exclusão social escolar a nível local. A este nível, compete-

lhe ainda atuar de modo a promover a igualdade de oportunidades dos jovens no acesso 

ao ensino básico. 

 

7.2. Apoio Tutorial Específico (ATE) 

 

A medida de Apoio Tutorial Específico encontra-se consagrada no despacho normativo 

n.º 4-A/2016, no seu art.º 12.º, constituindo-se como um recurso adicional, visando a 

diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e consequentemente, a 

promoção do sucesso educativo. 

A tutoria é uma medida de proximidade com os alunos, destinada aos alunos que ao 

longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções. 
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Tem como objetivo incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades educativas, 

nomeadamente, através do planeamento e da monitorização do seu processo de 

aprendizagem.  

É um espaço: 

• Onde o tutorando, com a ajuda do tutor, reflete sobre os seus comportamentos 

até ao momento, sobre os motivos desses comportamentos e as suas 

consequências a curto e a longo prazo. 

• Onde o tutorando define objetivos para o seu percurso escolar. 

• Onde os tutorandos são, constantemente, ajudados a refletir e a modificar o 

comportamento em função dos dados da avaliação realizada em cada momento. 

• De ajuda à construção de percursos individuais de mudança com vista à 

melhoria pessoal. 

• De acolhimento e compreensão das dificuldades dos tutorandos, mas também 

de confrontação sobre os comportamentos realizados para conseguir mudanças. 

 

7.3. Bibliotecas 

 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento (Biblioteca da Escolas Sede e Biblioteca da  

EB/JI do Século) propõem-se acompanhar as transformações do séc. XXI, assumindo 

um trabalho interventivo e atuante na formação para as literacias e para a construção 

do conhecimento. Deste modo, integram objetivos e práticas que se adaptam à 

mudança, à ligação ao currículo e ao sucesso educativo. Nestes espaços, de livre 

acesso, que funcionam como núcleos dinamizadores da vida escolar, no âmbito da 

informação, educação, cultura e lazer, os utentes poderão utilizar os diversos recursos 

educativos existentes, desenvolvendo as suas competências ao nível da leitura e 

escrita, literacia da informação, autonomia e trabalho colaborativo.  

O seu papel não se esgota na função de fornecedoras de materiais, recursos e 

equipamentos, mas assumem-se como núcleos de trabalho necessários à co-

construção das aprendizagens e do sucesso educativo/formativo, considerando-se e 
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querendo ser consideradas como extensões da sala de aula. Pretende-se, assim, que 

sejam um pólo dinamizador da vida escolar, no âmbito da informação, educação, cultura 

e lazer.  

As duas Bibliotecas das escolas do Agrupamento desenvolvem a sua atividade no 

âmbito do acordo de cooperação celebrado com o Programa da Rede das Bibliotecas 

Escolares, e em coerência com o Projeto Educativo e as orientações definidas pelos 

órgãos de gestão do Agrupamento.  

O serviço da biblioteca escolar foi assegurado até 2018 por dois professores 

bibliotecários. No entanto, e de acordo com a Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho, 

que estabelece o número de professores bibliotecários por Agrupamento, a partir do 

presente ano letivo (2018/19), as bibliotecas do Agrupamento passaram apenas a ser 

asseguradas por um professor bibliotecário.  

O professor bibliotecário é coadjuvado por uma equipa constituída por professores que, 

preferencialmente, disponham de competências nos domínios pedagógico, de gestão 

de projetos, de gestão da informação, das ciências documentais e das tecnologias de 

informação. A este serviço não têm estado, nos últimos anos, afetos assistentes 

operacionais. 

 

7.4. Educação Para a Saúde e Sexualidade (GAPA) 

 

Para dar resposta às leis emanadas pelos Ministérios da Educação e Ciência e da 

Saúde, surgiu na escola o Projeto da Educação para a Saúde, projeto transversal e 

multidisciplinar, que pretende educar para estilos de vida saudáveis, sensibilizando os 

jovens para escolhas individuais, conscientes e responsáveis nas temáticas da 

alimentação e atividade física, do consumo de substâncias psicoativas (tabaco, álcool e 

drogas), da sexualidade e das infeções sexualmente transmissíveis e da violência em 

meio escolar e saúde mental. 
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Este projeto pretende manter de forma sustentada uma intervenção preventiva, com o 

envolvimento e participação dos alunos, e a colaboração de parcerias, com entidades 

externas à escola, que desenvolvam atividades no âmbito da informação e formação na 

área da saúde. Propõe estratégias de intervenção contínua que garantam maiores 

repercussões nos ganhos de saúde e no desenvolvimento de competências que 

contribuam para a adoção de estilos de vida saudáveis. 

 

7.5. G@ID 

 

O G@ID funciona com regulamento próprio. O G@ID funciona apenas na escola sede 

com uma sala de apoio e terá um coordenador com assento no Conselho Pedagógico. 

Este coordenador do gabinete articula-se em reuniões semanais com o diretor do 

agrupamento, com o coordenador dos diretores de turma, com o Psicólogo da escola e 

quando necessário com a CPCJ. 

 

7.6. Conselho de Segurança  

 

O Conselho de Segurança é constituído pelo Diretor e Equipa de Segurança, composta 

pelo Delegado da Segurança e Agente de Segurança. Compete ao Conselho da 

Segurança traçar as linhas gerais de atuação, acompanhar e fazer o balanço final das 

condições de segurança do agrupamento. Para o estabelecido, o Conselho reunirá no 

início, a meio e no final de cada ano escolar. 

 

7.7. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

 

Este serviço assegura um apoio educativo de natureza psicológica, psicopedagógica e 

uma orientação escolar, vocacional e profissional a alunos, docentes pais/encarregados 



 

 

 

PROJETO EDUCATIVO 2018 – 2021                                                         

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

31 

 

de educação e assistentes operacionais no âmbito das atividades educativas; contribui 

para o desenvolvimento de sistemas de relações interpessoais no interior de cada uma 

das unidades orgânicas; e colabora na promoção uma intervenção integrada entre as 

escolas, promovendo a sua relação com a respetiva comunidade educativa envolvente. 

 

7.8. Equipa multidisciplinar de apoio à aprendizagem e à 

educação inclusiva (EMAEI) 

 

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, de composição diversificada, 

por elementos permanentes e elementos variáveis constitui um recurso organizacional 

específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, integrada e 

participada de todos os intervenientes no processo educativo.  

Competências da equipa multidisciplinar:  

• Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

• Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

• Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem 

• Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas 

• Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o 

programa educativo individual, previsto no artigo 24.º e o plano individual de 

transição, previsto no artigo 25.º 

• Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem 

 

8. PROJETOS E CLUBES 

 

No Agrupamento proporcionam-se aos alunos atividades organizadas sob a forma de 

projetos ou clubes, desenvolvidos por docentes, as quais têm como objetivo promover 

o sucesso educativo, estimular o desenvolvimento socio afetivo dos alunos, 

complementar a sua formação pessoal, social e artística e contribuir para a plena 
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integração na escola e a uma cidadania ativa. A coordenação do núcleo de projetos 

estará a cargo de um professor designado pelo Diretor. Destacamos, de entre outras, 

as seguintes estruturas/iniciativas/projetos: 

 

8.1 Projetos de âmbito local: 

 

8.1.1. Atelier de Artes 

 

As Artes Plásticas desempenham um papel importante na criação de uma ambiência 

cultural da escola. O desenho, a pintura, a escultura, as exposições e intervenções nos 

espaços escolares criam uma atmosfera de inspiração tanto para os alunos como para 

a comunidade escolar. Neste sentido, o Atelier de Artes pretende assegurar uma 

formação geral aos alunos que lhes garanta a descoberta e reforço dos seus interesses 

e aptidões para a criatividade, comunicação, expressão, intervenção, espírito crítico, 

sentido estético, assim como, o gosto pela arte, contribuindo para o enriquecimento da 

expressão pessoal, social, cultural e artística dos alunos. 

 

8.1.2. Clube de Línguas 

 

Aprender uma língua é muito mais do que aprender o seu funcionamento. É, também, 

contribuir para o enriquecimento, proporcionar uma relação com outras culturas, outros 

povos, outros modos de pensar. É desenvolver o espírito de tolerância, de respeito pela 

diversidade, nunca descurando a importância da Língua Materna, também como meio 

de comparação e contraste. Aprender uma língua é aprender um povo, uma cultura, é 

crescer na formação integral do aprendente. Dominar várias línguas é, hoje em dia, um 

“bem” de primeira necessidade neste mundo global e um requisito para se ser um 

“cidadão do mundo”. O Clube de Línguas pretende ser um espaço de dinamização 

destes princípios, onde se permita que o contacto com as diferentes línguas seja 
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apelativo, formativo e lúdico, de forma a fazer com que os alunos alterem a sua visão 

da língua materna e estrangeiras e que se sintam cada vez mais participantes ativos 

neste mundo “além fronteiras”. 

 

8.1.3. Clube de Teatro 

 

O Clube de teatro apresenta-se na escola como um espaço lúdico e de aprendizagem 

extracurricular, que poderá contribuir para a realização pessoal e social, quer dos alunos 

envolvidos neste projeto, quer da comunidade educativa em geral. Esta iniciativa, pela 

diversidade de competências abrangidas, propõe-se fundamentalmente construir um 

trabalho de equipa, entre discentes e docentes de várias áreas curriculares, no intuito 

de interiorizar e promover valores artísticos, literários e culturais, em geral. Neste 

sentido, a criação dramática funciona como um projeto integrador, entre as várias áreas 

do saber, garantindo a articulação de linguagens diversas e permitindo que a escola se 

afirme cada vez mais como uma entidade promotora da cultura. 

Este projeto extracurricular conta com a participação de alunos dos 2.º e 3º ciclos de 

ensino com o objetivo de desenvolver capacidades de expressão dramática, de 

relacionamento com os outros e consigo próprio. É de referir, que a produção e 

apresentação de pequenas peças de teatro têm tido grande acolhimento, quer por parte 

dos alunos, quer da comunidade escolar. 

 

8.1.4. Laboratório de Matemática 

 

A matemática desempenha um papel fulcral na sociedade atual. É fator de sabedoria e 

de desenvolvimento. Estimula e promove o raciocínio estruturado aplicado aos 

problemas concretos do quotidiano. É vulgar ouvir os alunos dizer que "a matemática é 

difícil" ou que "a matemática é só para inteligentes". O "mito" foi criado! Vamos 

desmistificá-lo. É nossa convicção que este Laboratório de Matemática (LabMat) virá 
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ajudar-nos nesta árdua tarefa de ensinar cada vez melhor a matemática, num ambiente 

dinâmico e interativo. O LabMat será utilizado como um espaço lúdico e de promoção 

de competências por parte dos alunos. Com este projeto pretendemos que os alunos 

aprendam e gostem cada vez mais de matemática e que a escola seja para eles um 

local atraente. O LabMat proporcionará a diversificação dos processos de ensino-

aprendizagem e privilegiará uma pedagogia ativa na disciplina de matemática, que 

doutras formas dificilmente se concretizaria na sua plenitude. 

 

8.1.5. Mindfulness  

 

No ano letivo 2017/18, em parceria com a Associação Mentes Sorridentes, foi 

implementado no Agrupamento o projeto “Mentes Sorridentes” através do qual, 

ensinamos exercícios de relaxamento respiratório. O projeto procurou respostas 

alternativas ao insucesso escolar, ao comportamento disruptivo, à ansiedade e a 

dificuldades de atenção e emocionais através do ensino de outros exercícios baseados 

em Mindfulness.  

Este projeto pretende treinar a comunidade escolar a utilizar mecanismos de 

autocontrolo, de modo a gerir situações de stresse, desequilíbrio emocional (que 

interferem sobremaneira na capacidade de aprendizagem, atenção e concentração e no 

inter-relacionamento pessoal dos alunos), estimulando o foco das tarefas cognitivas. 

Da avaliação externa do projeto “Mentes Sorridentes”, apresentada num seminário à 

comunidade escolar, concluiu-se que este projeto representa uma mais-valia no 

desenvolvimento de competências socias e emocionais que podem contribuir para uma 

escola que promove as competências integrais e se preocupa com toda a comunidade 

escolar. Nas entrevistas realizadas aos intervenientes foi manifestamente expressa a 

vontade na continuidade do projeto. No âmbito do projeto foi criada uma sala específica 

para sessões de trabalho/ práticas com diferentes grupos de alunos, pessoal docente e 

não docente. 
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Verificando-se o impacto positivo da prática mindfulness em contexto escolar, o projeto 

foi reestruturado em 2018/19. 

Foi realizada uma sessão com os professores facilitadores formados em 2017/18, de 

modo a delinear as intervenções que possam ter nas turmas que estão a lecionar e a 

rentabilização da sala criada para o efeito com pequenos grupos de alunos, docentes e 

pessoal não docente que pretendam frequentar formações de 8 sessões. 

A intenção do Programa é apoiar a comunidade escolar no estabelecimento da sua 

prática de mindfulness diária e que cada um desenvolva um maior conhecimento e 

familiaridade com a sua experiência interna (sensações, emoções e pensamentos).  

 

Nas sessões formais (conjunto de 8 sessões) de mindfulness aprende-se como funciona 

o cérebro, a atenção, as emoções e pensamentos e de que forma se pode ter mais 

consciência e intencionalidade na forma como nos comportamos e lidamos com as 

situações do dia-a-dia. Aprende-se a importância de cuidarmos de nós, da nossa higiene 

mental, para o nosso desenvolvimento e bem-estar.  

Nas sessões em sala de aula, pretende-se criar um curto momento de relaxamento 

respiratório que permita pouco a pouco ser utilizado pelos alunos como gatilho para a 

atenção e concentração nas tarefas. 

 

8.2 Projetos de âmbito nacional: 

 

8.2.1. Clube Eco Escolas 

 

Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, 

desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações e 

reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade. 

O Clube Eco Escolas pretende ser um espaço onde se desenvolvam atividades que 

privilegiam uma aprendizagem sistemática e metódica pela descoberta e pela resolução 
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de problemas e que contribuam para a consciencialização da população educativa para 

os problemas ambientais. 

 

8.2.2. Clube de Programação e Robótica 

 

Os vários tipos de linguagem de programação estão a ganhar uma importância 

crescente no mundo atual, sendo fundamentais, não só na área das Ciências, 

Tecnologia e Matemática, mas também em outras áreas, por auxiliarem no 

desenvolvimento de capacidades transversais, tais como o pensamento analítico, a 

resolução de problemas, o trabalho colaborativo e a criatividade. 

O Clube de Programação e Robótica surge na sequência do desafio lançado através do 

prémio ”Portugal, País de Excelência em Engenharia” promovido pela COTEC. O Clube 

como Projeto Interdisciplinar procura envolver o aluno na conceção, realização e 

avaliação de projetos, permitindo-lhe articular saberes de diversas áreas disciplinares 

em torno de problemas e temas de pesquisa ou de intervenção. A Robótica, como área 

que faz interface com diferentes tecnologias e abordagens, da mecânica à eletrónica, 

da informática à literatura de ficção, mostra-se capaz de suscitar a convergência dos 

meios humanos e materiais da Escola na experimentação e elaboração de robôs. A 

Informática como área do saber, ocupa hoje um lugar privilegiado, pelos avanços 

tecnológicos conseguidos, pela penetração em todas as atividades produtivas e, 

fundamentalmente, como instrumento de ensino e aprendizagem. Os desenvolvimentos 

mais recentes, dos interfaces gráficos e interativos à "explosão" da Internet e das redes 

digitais, são forte motivo de interesse dos nossos jovens. 
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8.2.3. Desporto Escolar 

 

O Desporto Escolar é projeto transversal da Educação com impacto em diversas áreas 

sociais. É um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração 

social, na promoção do desporto e no combate ao insucesso e abandono escolar. 

O Desporto Escolar tem como objetivo promover as atividades no interior da 

comunidade escolar, bem como a interatividade com o meio circundante. O Desporto 

Escolar promove atividades de complemento curricular em estreita ligação com a 

disciplina de Educação Física. No âmbito do Desporto Escolar, na EB 2,3 Cego do Maio, 

existe a oferta de: 

    8.2.3.1. Boccia 

 

Boccia: é um desporto indoor, de precisão, em que são arremessadas bolas, seis de 

couro azul e seis vermelhas, com o objetivo de as colocar o mais perto possível de uma 

bola branca chamada “bola alvo”. É permitido o uso das mãos, dos pés ou de 

instrumentos de auxílio para atletas com grande comprometimento nos membros 

superiores e inferiores. Esta modalidade pode ser disputada de forma individual, pares 

ou por equipas.  

É uma modalidade paralímpica considerada uma oferta de escola, destina-se 

essencialmente a desenvolver capacidades nos alunos com problemáticas ao nível 

psicomotor e baixa mobilidade, promovendo a inclusão dos alunos, participando em 

campeonatos nacionais arrecadando ao longo dos anos vários prémios.  

8.2.3.2. Badminton 

 

O Badminton: é um jogo de raquete que pode ser praticado individualmente ou em 

pares, sendo disputado num court por dois ou quatro jogadores (singulares ou pares, 

respetivamente). O objetivo do jogo é fazer passar o volante por cima da rede 
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respeitando as regras do jogo, fazendo-o tocar no campo do adversário e impedir que o 

volante toque no seu próprio campo. 

8.2.3.3. Multiatividades 

 

A modalidade “Multiatividades ao Ar Livre” (MAAL) é uma disciplina que se caracteriza 

pela prática de atividades de aventura e exploração da natureza tendo como base um 

percurso de Orientação. As modalidades abrangidas são: Orientação; Escalada; 

Canoagem;  BTT;  Tiro com Arco. O principal objetivo é o desenvolvimento de um tipo 

de atividade desportiva que promove o trabalho em equipa. Estas provas devem 

realizar-se ao ar livre, preferencialmente em meio natural, pelo que é fundamental 

respeitar o meio ambiente e a propriedade. 

8.2.3.4. Patinagem 

 

A Patinagem tem várias vertentes: Perícias e Corridas em Patins, Velocidade, 

Resistência, Estafetas, Jogos de Hóquei em Patins e Patinagem Artística, que alia a 

técnica, a precisão, o equilíbrio, a proeza, velocidade e a estética numa perfeita sintonia 

com música.  

 

8.2.3.5. Vela 

 

A vela é um desporto náutico em que as embarcações se deslocam na água através da força do 

vento. Com o apoio dos clubes e do associativismo desportivo, a prática da vela foi atraindo 

cada vez mais alunos de várias escolas. A embarcação usada, que se destina a crianças 

dos 7 aos 15 anos, é o Optimist. 
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8.2.4. Plano Nacional de Cinema (PNC) 

 

O Plano Nacional de Cinema (PNC) é uma iniciativa conjunta da Presidência do 

Conselho de Ministros, através do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, e do 

Ministério da Educação e Ciência, pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 

Básico e Secundário. É operacionalizado pela Direção-Geral da Educação (DGE), pelo 

Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), e pela Cinemateca Portuguesa - Museu do 

Cinema (CP-MC). O PNC está a ser desenvolvido no Agrupamento de Escolas desde o 

ano letivo 2017/2018 e é dinamizado anualmente. 

 

8.2.5. Plano Nacional de Leitura (PNL) 

 

É um projeto nacional que pretende apoiar e fomentar programas especialmente 

vocacionados para favorecer a integração social de crianças, jovens e adultos, através 

da leitura em diferentes suportes, o desenvolvimento articulado de uma cultura 

científica, literária e artística e o acesso ao saber e à cultura com recurso às tecnologias 

de informação e comunicação. No nosso Agrupamento, é dinamizado pelas bibliotecas 

escolares, em articulação com os departamentos curriculares. 

 

8.2.6. Projeto de Leitura em Vai e Vem 

 

o “Projeto de Leitura em Vai e Vem” é dinamizado em todas as salas de jardim de 

infância, e que tem como objetivo consolidar práticas de literacia na educação pré-

escolar e nas famílias. 
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8.3. Projetos de âmbito Internacional 

  

8.3.1. eTwinning  

 

O AECM foi premiado com o Selo de Escola eTwinning 2018-2019.  Vários projetos 

têm sido desenvolvidos desde 2015 nesta plataforma por professores da EB 2,3 Cego 

do Maio, permitindo que profissionais da educação que trabalham em escolas dos 

países europeus envolvidos, possam comunicar, colaborar, desenvolver projetos e 

partilhar. Os alunos envolvidos netses projetos salientaram que esta foi uma das 

abordagens de ensino que mais os entusiasmou.   

O Agrupamento foi galardoado ainda em 2018 com o Prémio Nacional na categoria 

de 3.º ciclo com o projeto “Digiventurer Teens”. 

O AECM continuará a apostar no envolvimento de mais docentes e alunos nestes 

projetos. 

8.3.2. Erasmus+ 

 

Os projetos ERASMUS+ são uma iniciativa da Comissão Europeia e pretendem 

contribuir para o conhecimento mútuo dos jovens e das escolas na Europa. A promoção 

do multilinguismo e da interculturalidade, bem como o desenvolvimento de capacidades 

de comunicação no âmbito das novas tecnologias, são outras das finalidades destes 

projetos. Financiados pela Comissão Europeia, os projetos ERASMUS + prevêem a 

colaboração das escolas, alunos e professores para a realização de atividades, bem 

como mobilidades de alunos e professores.  

O AECM participou num projeto Comenius em 2012/13 e num Projeto Erasmus+ em 

2015/17. Foi aprovado e está em desenvolvimento um Projeto Erasmus+ (2018/20) e o 

envolvimento de mais docentes na preparação a novas candidaturas para 2019/21. 

https://www.etwinning.net/pt/pub/support/2018--2019-etwinning-school-li.htm
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8.3.3. Goggle Classroom / Google Sala e aula 

 

O Agrupamento de Escolas Cego do Maio aderiu em 2013 ao GSuite for Education. Esta 

plataforma contém conjunto gratuito de ferramentas destinado a ajudar estudantes e 

professores a interagir de forma perfeita e segura em todos os dispositivos sendo elas: 

Comunicação – (e-mail, chat e videoconferência); Drive – espaço de armazenamento 

de ficheiros; Produtividade –  Google Docs (processador de texto), Google 

spreadsheets (folhas de cálculo), Google Slides (apresentações electrónicas), Google 

Forms (formulários), etc; Agenda – Google Calendário e Google Keep e o Classroom 

(Gestão da Sala de Aula). 

 

As principais características desta ferramenta são: 

- Os professores podem criar as suas turmas, partilhar informações, distribuir tarefas, 

fazer questionários, enviar comentários, enviar avisos e iniciar instantaneamente 

debates com a turma num único lugar. Podem também ver rapidamente quem concluiu 

ou não um trabalho, dar feedback direto e em tempo real e atribuir notas. 

- Os alunos podem ver as tarefas na página "Pendentes", no mural da turma ou na 

agenda da turma partilhar recursos uns com os outros e interagir no mural da turma ou 

por e-mail. Todos os materiais didáticos são automaticamente colocados em pastas do 

Google Drive. 

- Os Encarregados de Educação podem receber um resumo por e-mail sobre os 

trabalhos do aluno. Esse resumo inclui informações sobre trabalhos pendentes, 

próximas tarefas e atividades da turma. 

O Google Sala de aula é gratuito, não exibe anúncios, nunca usa seu conteúdo ou os 

dados dos alunos para fins publicitários. 
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9. RESULTADOS ESCOLARES E EDUCATIVOS  

 

O ato de avaliar é inerente às atividades humanas em sociedade e tem por objetivo 

identificar, aferir, investigar e analisar um determinado facto, situação ou processo.  

A avaliação educacional é composta por uma série de procedimentos, caracterizando-

se como uma ação que deve ser utilizada como ajuda a toda a atividade docente, 

visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  

Avaliação Interna - é realizada pelo Conselho de Docentes no 1.º Ciclo, pelo Conselho 

de Turma nos 2.º e 3.º ciclos e pela organização visando verificar a aprendizagem e o 

progresso do aluno. É determinada em conformidade com os critérios definidos pela 

escola. 

Avaliação Externa - é uma ferramenta que fornece elementos para a formulação e a 

monitorização de políticas da educação, bem como o redirecionamento de práticas 

pedagógicas.  
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9.1. Sucesso Académico 

 

Sucesso Académico no Agrupamento de Escolas Cego do Maio / Nacional 

(2014-15, 2015-16, 2016-17 e 2017-2018) 
   

Evolução da Taxa do Sucesso Académico  
 

Unidade 

Orgânica 

Ano 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

AECM Nacional AECM Nacional AECM Nacional AECM Nacional 

 

EB 2/3 

Cego do 

Maio 

5º Ano 84,4% 90,7% 94,3% 92,4% 91,9% 93,9% 96.3% 93.8% 

6º Ano 96,6% 90,1% 94,3% 92,7% 91,7% 93,8% 88.6% 94.5% 

7º Ano 71,3% 83,7% 74,3% 86,4% 90,7% 87,8% 75.4% 89.4% 

8º Ano 90,1% 89,2% 92,1% 91,5% 93,5% 92,9% 85.7% 92.6% 

9º Ano 86,7% 88,7% 85,4% 90,0% 95,7% 92,4% 83.5% 92.3% 

 

EB1 Nova 

Sintra 

2º Ano 100% 89,6% 
 

 
 

   

3º Ano 96,0% 95,62% 100% 96,9% 
 

   

4º Ano 100% 97,42% 100% 97,6% 100% 97,9%   

 

EB1 

Pedreira 

1º Ano 100% 100% 100% 100 % 100 % 100% 92.6% 100% 

2º Ano 88,7% 89,6% 100% 90,4% 96,2% 92,0% 90,0% 92,8% 

3º Ano 95,0 % 95,6% 100% 96,9% 100% 97,7% 100% 97,7% 

4º Ano 95,7% 97,4% 100% 97,6% 100% 97,9% 100% 98,0% 

 

EB1 

Giesteira 

1º Ano 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2º Ano 100% 89,6% 95,0% 90,4% 100% 92,0% 100% 92.8% 

3º Ano 100% 95,6% 100% 96,9% 100% 97,7% 100% 97.7% 

4º Ano 100% 97,4% 100% 97,6% 100% 97,9% 100% 98,0 % 

 

EB1 do 

Século 

1º Ano 100% 100% 98,8% 100% 100% 100% 100% 100% 

2º Ano 90,5% 89,6% 90,9% 90,4% 91,5% 92,0 % 96.1% 92.8% 

3º Ano 93,6% 95,6% 97,6% 96,9% 98,4% 97,7% 98.7% 97.7% 

4º Ano 93,6% 94,7% 96,8% 97,6% 100 % 97,9% 98.4% 98,0 % 

Total de 

Alunos 

 

1399 1366 1257 1185 

Quadro XIII (Fonte – MISI) 
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Evolução do Sucesso Académico por Ciclo e Ano  

Ciclo/Ano 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

AECM Nacional AECM Nacional  AECM Nacional AECM Nacional 
 
 

1º Ciclo  

 
96.9% 

 
96.7% 

 
98.5% 

 
96.2% 

 
98.9% 

 
94.4% 

 
98.0% 

 
97.1% 

 
 

2º Ciclo 
 

 
90.5% 

 
90.4% 

 
94.3% 

 
92.6% 

 
91.8% 

 
96.6% 

 
92.5% 

 
94.2% 

 
 

3º Ciclo  

 
82.7% 

 
87.6% 

 
83.9% 

 
89.3% 

 
93.3% 

 
91.0% 

 
81.6% 

 
91.4% 

             Quadro XIV (Fonte – MISI) 

 

 

Observando os dados verifica-se que a percentagem de sucesso académico no 

Agrupamento diminui à medida que os alunos avançam no ciclo.   

 

9.2. Sucesso Perfeito 

 

 Quadro XV (Fonte – NAI) 

 

Pela leitura do quadro conclui-se que à medida que os alunos progridem no ciclo, os 

resultados do sucesso perfeito diminuem significativamente. 

 

 

Evolução da Taxa do Sucesso Perfeito 

Ano / Ciclo 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1º Ciclo 86,7% 91,6% 93,7% 92.8% 

2º Ciclo 62,1% 65,5% 66,7% 77.5% 

3º Ciclo 45,3% 41,0% 44,2% 35.0% 



 

 

 

PROJETO EDUCATIVO 2018 – 2021                                                         

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

45 

 

 

9.3. Transição/Conclusão 

             Quadro XVI (Fonte – MISI) 

Analisando o quadro observa-se que a taxa de transição / conclusão no Agrupamento 

diminui no 2.º ciclo relativamente ao 1.º ciclo. No 3. º Ciclo a taxa de transição/ conclusão 

diminui no ano letivo 2015/2016 aumentando nos outros anos do triénio. 

 

9.4. Avaliação Interna/Externa 

 

Resultados da Média Interna e Externa em Português e Matemática no 9º ano, 2014-

15, 2015-16, 2016-17 e 2017-2018 

Avaliação Interna / Externa 

 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Interna Prova 
Final 

Interna Prova 
Final 

Interna Prova Final Interna Prova Final 

 
Português  

 
3,30 

 
2,78 

 
3,28 

 
2,61 

 
3,26 

 
2,71 

 
3.17 

 
2.92 

 
 Matemática 

 
3,30 

 
2,12 

 
2,27 

 
1,97 

 
2,82 

 
2,28 

 
2.61 

 
1.83 

            Quadro XVII (Fonte – MISI) 

Da observação dos dados constata-se que as médias externas são inferiores às internas 

no triénio em análise. 

 

 

Evolução da Taxa de Transição / Conclusão  

 

        Ano 

     Ciclo 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1º Ciclo 95,7% 98,4% 98,2% 96.3% 

2º Ciclo 93,3% 96,2% 91,8% 90.5% 

3º Ciclo 95,1% 83,8% 93,5% 79.0% 
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10. ANÁLISE SWOT 

Análise Interna 

Diagnóstico 

Potencialidades 
 

Fraquezas  

• Liderança da direção, aberta e mobilizadora da participação dos 

outros órgãos, contribuindo para a afirmação da identidade do 

Agrupamento.   

• Bom relacionamento interpares e intrapares, no âmbito do 

pessoal docente e não docente 

• Relevo para as questões de natureza social e inclusão e 

promoção da interação com a comunidade local. 

• Diversidade de ofertas formativas e de atividades estruturadas em 

função das características do público-alvo. 

• Existência de serviços de psicologia e orientação. 

• Funcionamento dos Centros de Apoio à Aprendizagem e à 

Inclusão de crianças e jovens. 

• Abordagem metodológica do projeto Turma+ 

• Funcionamento do Ensino Articulado. 

• Valorização do mérito escolar, através dos quadros de mérito. 

• Elevada percentagem de alunos que concluem o 1.º ciclo em 4 

anos (91% em 2016/2017). 

• Elevada percentagem de alunos que concluem o 2.º ciclo em 2 

anos (94% em 2016/2017). 

• Aspeto físico das escolas. 

• Atividades de ocupação dos tempos não letivos dos alunos. 

• Estabilidade do corpo docente. 

• Existência de mecanismos de autoavaliação (Núcleo de Avaliação 

Interna). 

• Capacidade de trabalho de projeto. 

• Envolvimento do agrupamento nas atividades do projeto 

educativo municipal. 

• Reduzida percentagem 

de alunos que obtêm 

positiva nas provas 

nacionais do 9.º ano 

após um percurso sem 

retenções nos 7.º e 8.º 

anos (16% em 

2017/2018). 

• Baixa taxa de sucesso 

na avaliação externa a 

Matemática. 

• Baixas expetativas 

escolares de um 

grande número de 

alunos. 

• Alguma fragilidade das 

práticas de articulação / 

colaboração 

interdepartamental. 

• Reduzidos hábitos de 

trabalho e métodos de 

estudo por parte de 

muitos alunos. 

• Parque informático 

antigo e insuficiente na 

EB 2,3 Cego do Maio. 
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Análise Externa 

 Diagnóstico 

 

Oportunidades  

 

Ameaças / Constrangimentos 

• Dinamismo e espírito colaborativo das 

Associações de Pais. 

• Envolvimento dos encarregados de 

educação nas atividades e projetos 

dinamizados no pré-escolar e 1º ciclo. 

• Disponibilidade das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação para o 

envolvimento nas dinâmicas do 

agrupamento. 

• Existência de entidades parceiras 

disponíveis para o trabalho em articulação. 

• Existência de projetos inovadores, a nível 

local, nacional e internacional, que 

permitem novos processos de ensino e de 

aprendizagem com vista à melhoria de 

resultados escolares. 

• Número reduzido de assistentes 

operacionais.  

• Problemas socioculturais existentes 

no meio em que o agrupamento se 

insere. 

• Reduzidas competências dos 

encarregados de educação no 

acompanhamento escolar dos seus 

educandos. 

• Diminuição da população escolar. 

• Média de idades elevada do pessoal 

não docente, docente e pessoal 

administrativo e técnico. 

• Fraca rede wi-fi. 

• Salas frias no Inverno por falta de 

aquecimento na EB 2/3 Cego do Maio. 
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11. ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

 

O AECM assume-se como uma entidade dinâmica e interventiva, no esbater das 

clivagens sócio económicas, procurando por isso criar condições de aprendizagem 

promotoras de igualdade de oportunidades que favoreçam a formação integral dos 

nossos alunos, tendo como pilar a equidade na prestação do serviço. Perante o exposto 

elencam-se as áreas de intervenção prioritárias: 

• Aposta na articulação vertical entre ciclos; 

• Reforço de medidas de promoção do sucesso académico dos alunos, através da 

implementação de estratégias concertadas entre os diversos órgãos e as 

estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica; 

• Aposta na implementação de boas práticas que conduzam à diminuição dos 

casos de indisciplina, nomeadamente nas ocorrências verificadas em sala de 

aula e fora da sala de aula; 

• Consolidação dos procedimentos de articulação curricular e ensino transversal, 

de modo a promover a qualidade do processo de ensino/aprendizagem e a 

consequente melhoria dos resultados dos alunos; 

• Fomento na aquisição de aprendizagens alicerçadas no desenvolvimento de 

metodologias de projeto; 

• Valorização do trabalho colaborativo entre os diferentes intervenientes; 

• Promoção da aproximação do Agrupamento com as famílias e a comunidade 

escolar 

• Fomento da participação/responsabilização dos Encarregados de Educação na 

vida escolar dos seus educandos; 

• Reforço dos protocolos com entidades parceiras para desenvolvimento de 

projetos. 
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12. AÇÃO ESTRATÉGICA  

 

A presente ação estratégica assenta sobre a missão, a visão e os princípios 

definidos, tendo por base os resultados do processo de diagnóstico estratégico 

apresentados anteriormente. 

 

Domínio de 

Intervenção 

Eixo Estratégico de 

intervenção 

Objetivos centrais 

A
 I
d

e
n

ti
d

a
d

e
 d

o
 A

g
ru

p
a

m
e
n

to
 

e
 o

 s
e

n
ti

d
o

 d
e

 C
id

a
d

a
n

ia
 

Eixo I.1 

• Criação de um 
espírito de 
identidade e bem-
estar, que permita 
o desenvolvimento 
de relações 
interpessoais 

Eixo I.2 

• Promoção de uma 
Cidadania Integral, 
Responsável e 
Plena 

 

Garantir que o AECM seja um agrupamento 
de referência ao nível da sua área de 
implantação. 

 

 

Preparar os jovens e os adultos para o 
exercício de uma cidadania plena, assente 
nos pilares da Democracia, do Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 
tendo em conta a Estratégia Nacional de 
Educação para a Cidadania. 

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã
o

/ 

C
u

lt
u

ra
 d

e
 E

s
c

o
la

 

Eixo II.1 

• Melhoria do 
trabalho 
colaborativo 

Eixo II.2  

• Promoção do 
desenvolvimento e 
o reconhecimento 
profissional 

 

Desenvolver a cultura de colaboração na 
escola. 

 

Motivar professores, assistentes técnicos, 
assistentes operacionais e alunos por novas 
aprendizagens e aperfeiçoamento do seu 
desempenho pessoal. 

S
u

c
e

s
s
o

 

e
s

c
o

la
r 

 

Eixo III.1 

• Melhoria do ensino 
e da 
aprendizagem 
 
 

Melhorar o desempenho dos alunos, quer em 
termos de avaliação externa, quer em termos 
de aprendizagens significativas e 
contextualizadas. 
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Eixo III.2  

• Aquisição de 
aprendizagens 
alicerçadas no 
desenvolvimento 
de metodologias 
de projeto  

Eixo III.3 

• Prevenção da 
indisciplina 

 

Eixo III.4 

• Relação escola 
/Família 
Comunidade 

Promover práticas pedagógicas que 
desenvolvam, nos alunos, métodos de 
trabalho, curiosidade intelectual, hábitos de 
discussão e argumentação, espírito de 
cooperação e intervenção e criatividade. 

 

Contribuir para a aprendizagem e a 
interiorização de regras comportamentais e 
cívicas indispensáveis a uma correta inserção 
na sociedade. 

 

Promover a articulação escola/família 
/Comunidade. 

 

A
v

a
li
a

ç
ã

o
 e

 

A
u

to
rr

e
g

u
la

ç
ã
o

 

Eixo IV.1 

• Melhoria dos 
procedimentos de 
avaliação e 
monitorização do 
projeto educativo 

 

Promover as ações e os processos de 
melhoria da qualidade da aprendizagem da 
escola e assegurar a sua continuidade. 
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Domínio de intervenção A Identidade do Agrupamento e o sentido de Cidadania 

Eixo Estratégico Eixo I.1 - Criação de um espírito de identidade e bem-estar, que permita 
o desenvolvimento de relações interpessoais 

Objetivo Central Garantir que o AECM seja um agrupamento de referência ao nível da 

sua área de implantação 

META Fortalecimento da Identidade do Agrupamento 

Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores 

 

Promover 

atividades/práticas/ações 

que mobilizem toda a 

Comunidade Educativa 

do Agrupamento e 

potenciem o trabalho 

colaborativo. 

• Organização de eventos anuais que 
envolvam toda a comunidade educativa. 

• Realização de atividades de integração 
das diferentes escolas/ciclos de ensino. 

• Coordenação de escolas e de ciclos que 
permita um percurso sequencial e 
articulado dos alunos. 

• Promoção da partilha de recursos entre 
escolas do AE , por  ex:  ao nível das 
bibliotecas escolares. 

PAA 

Eventos 

Atividades 

Relatórios de coordenação 

Relatório da BE 

Promover e dignificar a 

imagem do 

Agrupamento.  

 

• Manutenção da página web do 
Agrupamento. 

• Mobilização nas redes sociais para 
divulgação da vida institucional do AE. 

• Manutenção/melhoria do canal interno 
de televisão. 

• Divulgação nos meios de comunicação 
local e/ou nacional dos projetos 
pioneiros e/ou inovadores. 

• Participação em Encontros 
Locais/Nacionais e Internacionais para 
que são convidados representantes do 
Agrupamento. 

Página web: 
http://www.cegodomaio.org/ 
(número de visitas) 

Publicações nas redes 
socias: 

https://www.facebook.com/Agru
pamento-de-Escolas-Cego-do-
Maio-208905906305610/ 

CMTV (Canal Interno de 
Televisão do AECM) 

Notícias publicadas na 
comunicação social local 

 

Divulgação dos encontros 

Afirmar o sentido de 

pertença e de 

identificação da 

comunidade com a 

escola. 

• Criação do Hino AECM e do coro AECM.  

• Criação da Associação dos Antigos 
Alunos do AECM. 

• Divulgação do património artístico e 
cultural do AECM. 

• Reabilitação e conservação dos espaços 
verdes. 

• Promoção e divulgação do património 
material e imaterial local, contribuindo 
para a criação de uma identidade 
cultural e sentido de pertença à 
comunidade. 

Encontros /Iniciativas  

 

Instrumentos de divulgação 
(internos e externos) 

 

Atividades realizadas (PAA) 

 

http://www.cegodomaio.org/
https://www.facebook.com/Agrupamento-de-Escolas-Cego-do-Maio-208905906305610/
https://www.facebook.com/Agrupamento-de-Escolas-Cego-do-Maio-208905906305610/
https://www.facebook.com/Agrupamento-de-Escolas-Cego-do-Maio-208905906305610/
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Domínio de intervenção A Identidade do Agrupamento e o sentido de Cidadania 

Eixo Estratégico Eixo I.2- Promoção de uma Cidadania Integral, Responsável e Plena 

Objetivo Central Preparar os jovens e os adultos para o exercício de uma cidadania 
plena, assente nos pilares da Democracia, do Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, tendo em conta a Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania 

META Formação de cidadãos críticos, responsáveis e interventivos 

Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores 

Reforçar as 

dimensões cívica, da 

saúde, ambiental, 

desportiva, cultural, 

artística, científica e 

tecnológica da ação 

educativa 

 

• Reforço das dimensões cívica e artística no 
currículo do EB (disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, Formação Cívica e 
Projeto+). 

• Promoção da educação ambiental, reforçando a 
participação do AECM no programa Eco-
escolas. 

• Promoção de comportamentos e hábitos de vida 
saudável – Educação para a Saúde 
(atividades promovidas pelo GAPA); Projeto 
Mindfulness na Escola. 

• Promoção da atividade desportiva com as 
modalidades oferecidas pelo Desporto Escolar 

• Participação em projetos municipais, 
intermunicipais, nacionais e internacionais 
(Escola da Minha Vida, Concurso Nacional de 
Leitura, projetos eTwinning, Projetos 
Erasmus+ e outros). 

• Promoção de ações que visem a integração 
plena dos alunos com medidas seletivas e/ou 
adicionais na vida escolar. 

• Realização de atividades que despertem a 
criatividade e promovam o gosto pelas artes, o 
sentido crítico e estético. 

• Promoção e fomento de uma cultura de 
segurança (simulacros, evacuações) 
promovidas pelo Conselho de Segurança.  

• Desenvolvimento de iniciativas que visem o 
envolvimento do AECM em causas sociais 
(recolha de bens, campanhas de solidariedade, 
campanhas de prevenção…). 

 
Relatório/Atas CT’s 
 
Relatório/ atividades 
Eco-escolas 
 
Relatório/ atividades do 
GAPA; Relatório 
projeto Mindfulness 
 
Relatório/ atividades do 
Desporto Escolar 
 
Relatórios, projetos; 
turmas/alunos 
envolvidos em projetos 
 
 
Planos de Turma 
 
 
Iniciativas 
 
Campanhas 
 
Relatório do Núcleo de 
Projetos 

Estimular e valorizar 
os êxitos pessoais e 
coletivos dos alunos 

• Atribuição de prémios e distinções honrosas: 
Prémios de Mérito Académico, Prémio de 
Mérito Cego do Maio (Valor) e o Quadro de 
Honra. 

Alunos propostos; atas 
CT’s 

Certificados 
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Domínio de intervenção Organização / Cultura de Escola 

Eixo Estratégico Eixo II.1 Melhoria do trabalho colaborativo 

 

Objetivo Central Desenvolver uma cultura de colaboração na escola 

META Orientação para uma liderança partilhada desenvolvendo a missão, visão e 

valores do AECM 

 
Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores 

Constituir equipas de 

trabalho colaborativo 

• Hora comum no horário para a realização de 
trabalho colaborativo. 

• Elaboração conjunta de planificações, 
instrumentos de avaliação, materiais 
pedagógicos, discussão de casos. 

• Promoção da articulação vertical e horizontal 
entre estruturas. 

• Elaboração de provas comuns. 

• Análise e reflexão dos resultados escolares em 
Departamento/Grupo disciplinar e em Conselho 
Pedagógico. 

 
 

Tipo de grupos 
formados 
Reuniões anuais 
Convocatórias  
Atividades 
desenvolvidas em 
colaboração 
Atas 

Fomentar o trabalho 
colaborativo como 
prática conducente a 
uma efetiva partilha de 
conhecimentos e 
experiências 

• Dinamização de ações de curta duração e/ou 

workshops por elementos da comunidade 

educativa e/ou convidados externos 

• Trabalho articulado entre coordenadores de 

Departamento e outras estruturas pedagógicas 

• Criação de contextos de trabalho colaborativo 

(formais e não formais). 

Ações/workshops 
 
Reuniões de trabalho 
 
 

Selecionar com rigor as 
atividades a inserir no 
PAA 

• Promover essencialmente atividades nas 
seguintes áreas ou domínios: educação para a 
saúde, educação para os valores e para a 
cidadania, educação para a sustentabilidade, 
promoção da leitura e das diversas literacias. 

• Envolver os alunos nos seguintes projetos: PNL, 
PNC, eTwinning, Erasmus+, Desporto 
Escolar, Projeto Mindfulness, Eco-Escolas. 

PAA (relatórios) 
 
 
 
 
Relatório Núcleo de 
Projetos 
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Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores 

Promover a formação 

e qualificação de 

docentes e não 

docentes 

 

• Elaboração de um Plano de Formação do 
Agrupamento. 

• Promoção de ações de formação, em parceria com o 
CFAE da Póvoa de Varzim, sobre flexibilidade 
curricular e sobre práticas colaborativas. 

 
 

Plano Formação 
Professores e de 
Assistentes Técnicos e 
Operacionais 
envolvidos em 
processos de formação 
contínua. 

Promover o uso de 
sistemas 
informatizados em 
todas as estruturas 

 

• Consolidação da troca de informação através do 
email. 

• Implementação da plataforma Google Classroom. 
 
 
 

 
Turmas/professores a 
usar a Plataforma 

 
Garantir igualdade de 
oportunidades no 
acesso à formação e 
sucesso pessoal. 

 

• Garantia, aos alunos com medidas seletivas e/ou 
adicionais, de ambientes estruturados e significativos, 
ricos em comunicação e que promovam 
aprendizagens. 

• Acompanhamento individual ou em grupo de alunos 
do SPO, para orientar/aconselhar a tomada de 
decisão na construção do projeto pessoal de vida. 
 

Planos de turma 
 
Atas C.T. 
 
Relatório SPO 

Domínio de intervenção Organização / Cultura de Escola 

Eixo Estratégico Eixo II.2  Promoção do desenvolvimento e o reconhecimento profissional 

Objetivo Central Motivar professores, assistentes técnicos, assistentes operacionais e 

alunos por novas aprendizagens e aperfeiçoamento do seu desempenho 

pessoal 

META Promoção do desenvolvimento de competências facilitadoras da autonomia e 

autoaprendizagem 
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Domínio de intervenção Sucesso escolar 

Eixo Estratégico Eixo III.1 - Melhoria do ensino e da aprendizagem 

Objetivo Central Melhorar o desempenho dos alunos, quer em termos de avaliação 

externa, quer em termos de aprendizagens significativas e 

contextualizadas 

META Aproximação/superação dos resultados escolares às médias nacionais 

 

Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores 

Adequar o Currículo 

Nacional ao contexto da 

escola. 

 

 

 

 

 

 

• Implementação do currículo do ensino 

Básico e dos princípios orientadores da 

avaliação das aprendizagens com o 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

• Adaptações curriculares de acordo com 

54/2018, de 6 de julho. 

• (Re)elaboração dos documentos. 

orientadores do AECM. 

• Construção participada do Projeto 

Curricular do Agrupamento. 

• Aplicação de provas de aferição às 

disciplinas estruturantes/ deficitárias;  

•  Análise, no grupo disciplinar, dos 

resultados dos testes de avaliação; testes 

de aferição; exames de escola e provas de 

equivalência à frequência e provas finais; 

• Análise comparativa, no grupo disciplinar, 

dos resultados obtidos pelas diferentes 

turmas, por ano/disciplina. 
 

• Turma XXI (2018/2021)* 

• Práticas de coadjuvação 

• Aplicação de provas comuns 

 

Documentos orientadores 

elaborados 

Projetos Curriculares de 

Turma  

Atas e relatórios das 

estruturas implicadas na 

consecução dos objetivos 

propostos  

Taxas de transição por 
ano/ciclo calculadas a partir 
das pautas dos resultados 
escolares finais do 3º 
período (após exames, no 
caso do 9º ano) e extraídas 
da plataforma ME 

Taxa de alunos sem 
qualquer classificação 
negativa (2º e 3º ciclos); 

Número de alunos 
transitados ou aprovados, 
por disciplina, no final de 
cada ano de escolaridade.  

Dinamizar momentos de 

apoio à aprendizagem 

dos alunos. 

 

• Medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão (universais, seletivas e adicionais). 

• Turma+* 

• Aulas de apoio específico orientado* 

• Oficina de Línguas (Português/Inglês)* 

Taxa de alunos com 
parâmetros de avaliação 
positivos ou negativos e 
níveis calculados a partir do 
registo de avaliação de cada 
aluno 

Resultados escolares dos 
alunos sujeitos a apoio 

Registo das atividades 
realizadas pelos professores 
e/ou outros técnicos que 
prestam apoio aos alunos. 
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Envolver o Serviço de 
Psicologia e Orientação 
(SPO) e a Educação 
Especial na 
orientação/construção 
dos percursos 
formativos dos alunos. 

 

• Trabalho colaborativo dos SPO e de 

Educação Especial com as estruturas de 

orientação e coordenação pedagógica e os 

stakeholders internos.  

• Dinamização de iniciativas de caráter 

diversificado pela Equipa multidisciplinar. 

Atas e relatórios das 
estruturas implicadas na 
consecução dos objetivos 
propostos  

 

Potenciar os recursos 
existentes na 
Biblioteca/Centros de 
Recursos Educativos e 
colocá-los ao serviço da 
formação pessoal e 
académica dos alunos. 

 

• Dinamização de ações / atividades na/com 

a Biblioteca tendo em vista a exploração/ 

requisição/apoio dos recursos da BE. 

 

Base de Dados da Biblioteca 

Aumento da utilização de 

recursos da BE na sala de 

aula e da taxa de 

requisições domiciliárias de 

livros. 
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Domínio de intervenção Sucesso escolar 

Eixo Estratégico Eixo III.2 - Aquisição de aprendizagens alicerçadas no desenvolvimento de 

metodologias de projeto 

Objetivo Central Promover práticas pedagógicas que desenvolvam, nos alunos, métodos 

de trabalho, curiosidade intelectual, hábitos de discussão e 

argumentação, espírito de cooperação e intervenção e criatividade 

META Aquisição de aprendizagens alicerçadas no desenvolvimento de metodologias 

de projeto. 

 

Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores 

Fomentar a aquisição de 
aprendizagens alicerçadas no 
desenvolvimento de 
metodologias de projeto . 

 

• Oferta disciplinar: Projeto+ 

• Implementação de ações educativas 

determinantes para o desenvolvimento das 

áreas de competência consignadas no Perfil 

dos Alunos, nomeadamente as paragens 

letivas para consecução de projetos. 

• Dinamização do trabalho de projeto e do 

desenvolvimento de experiências de 

comunicação e expressão nas modalidades 

oral, escrita, visual e multimodal. 

• Alargamento das fronteiras da escola, 

valorizando a aprendizagem formal e não 

formal (palestras, conferências, exposições, 

espetáculos, visitas de estudo, aulas de 

campo…). 

• Aumento do n.º de projetos/ atividades que 

promovam a interdisciplinaridade e/ou a 

articulação entre ciclos. 

PAA 

Registos 

(texto/áudio/vídeo, 

fotografia) 

Página da Escola 

Redes sociais 

Imprensa regional 

 

Concretizar 

aprendizagens 

significativas que 

melhorem os 

resultados 

escolares. 

• Participação em atividades/projetos 

(internos ou externos) que validem as 

aprendizagens (olimpíadas, concursos,…). 

• Dinamização de aulas experimentais ou de 

cariz investigativo. 

PAA  

Aprofundar o trabalho 
colaborativo entre o Corpo 
Docente e a Biblioteca no 
âmbito curricular, tendo em 
vista a planificação, 
desenvolvimento e avaliação 
conjunta de atividades, 
eventos e projetos. 

• Integração das literacias (digitais, da leitura, 
dos media, da informação) nas atividades 
curriculares de aprendizagem.  

• Utilização, em contexto formal de 
aprendizagem, do modelo de pesquisa / 
investigação adotado na escola. 

• Utilização do Referencial Aprender com a 
Biblioteca Escolar e do Roteiro para uso da 
Biblioteca Escolar (1.º ciclo e JI). 

 

Atividades planificadas, 
desenvolvidas e 
avaliadas 
conjuntamente. 
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Domínio de intervenção Sucesso escolar 

Eixo Estratégico Eixo III.3 - Prevenção da indisciplina 

Objetivo Central Melhorar o clima escolar 

META Consolidação dos valores consignados no Projeto Educativo: Liberdade, 

Responsabilidade, Autonomia e Solidariedade 

Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores  

Diminuir 

progressivamente o 

n.º de participações 

do incumprimento de 

deveres cívicos e das 

regras de convivência 

• Gabinete G@id* 

• Reuniões de abertura do ano letivo com a presença de 

alunos, Pais e Enc. de educação. 

• Continuidade do projeto “A minha turma é cool”. 

• Divulgação na página da escola do Regulamento Interno 

(RI). 

• Envolvimento dos alunos no diagnóstico das situações 

problemáticas – Assembleia de alunos (Delegados de 

Turma) com o Diretor (trimestral). 

• Apoio tutorial específico* 
 

Relatórios G@id 

Resultados 

mensais do 

concurso 

Atas 

Relatórios [número 

de alunos que 

frequentaram a tutoria, 

natureza do apoio e 

das estratégias 

utilizadas, resultados 

contextualizados] 

Fazer cumprir o RI, 
intervindo de forma 
célere, de modo a 
prevenir/anular 
comportamentos 
desviantes 

• Aplicação criteriosa das medidas disciplinares 

consignadas na legislação nacional e no RI. 

• Articulação entre o Gabinete G@id, Diretores de Turma, 

SPO e Direção Executiva. 

• Planificação de coadjuvações que visem melhoria no 

comportamento, em casos de turmas mais numerosas 

e/ou com evidentes casos de indisciplina. 

Monitorização 
mensal da 
indisciplina 

 

Atas CT 

 

Promover a educação 
para a cidadania 
responsável, 
interventiva e 
solidária 

• Organização de atividades que promovam a 

interculturalidade e a integração de diferentes valores 

culturais – Celebração de dias internacionais; 

participação em projetos eTwinning. 

• Promoção de situações para os alunos participarem na 

tomada de decisões e na apresentação de sugestões – 

OPE. 

• Dinamização de projetos que envolvam voluntariado 

e/ou a colaboração com instituições sociais – recolha de 

bens para os mais necessitados, campanhas solidárias. 

PAA 

 

Projetos 
eTwinning 

Atas 

OPE – resultados 

PAA 

Valorizar a excelência 
e o mérito 

• Definição e divulgação de perfis de mérito e de 

excelência. 

• Divulgação pública de louvores e de prémios atribuídos 

aos alunos. 

• Instituição de mecanismos de reconhecimento de valor 

e mérito de turma. 

 

Atas CT 

Certificados  
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Domínio de intervenção Sucesso escolar 

Eixo Estratégico Eixo III.4 – Relação Escola/Família/Comunidade 

Objetivo Central Promover a articulação escola/família; escola/comunidade 

META Reforço da importância das famílias e das estruturas comunitárias numa 

ação educativa concertada 

 

Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores  

Sensibilizar os 

Pais/Encarregados de 

educação para a 

importância do 

sucesso escolar 

• Promoção da participação das famílias em contactos 

presenciais, reuniões e atividades Ações de formação 

dirigidas a Pais/Encarregados de educação 

 

• Realização de assembleias periódicas dos pais e EE 

com os seus representantes 

•  

• Realização de reuniões periódicas da direção com os 

representantes dos pais e EE 

 

• Aumento da participação dos Pais/Encarregados de 

Educação nas atividades do PAA 

Reuniões/Encontros 

com 

EE/Associações de 

Pais 

 

 

Reforçar a 

colaboração com 

agentes da 

comunidade com 

responsabilidade na 

ação social, cultural, 

desportiva, entre 

outros 

• Promoção de práticas de colaboração com outras 

escolas e agrupamentos. 

• Desenvolvimento de atividades relacionadas com o 

património, dirigidas a diferentes grupos etários, em 

parceria com entidades científicas e culturais locais. 

 

Atividades 

realizadas/PAA 
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Domínio de intervenção Avaliação e Autorregulação 

Eixo Estratégico 
Eixo IV.1 – Melhoria dos procedimentos de avaliação e monitorização do 
projeto educativo 

Objetivo Central 
Promover as ações e os processos de melhoria da qualidade da 
aprendizagem da escola e assegurar a sua continuidade 

META 
Fomento no Agrupamento de uma interpretação sistemática sobre a 

qualidade das suas práticas e dos seus resultados. 

Medidas estratégicas Ações a desenvolver Indicadores  

Criar um sistema de 

autoavaliação regular e 

consistente 

• Manutenção de uma equipa de avaliação que 

proceda à recolha e tratamento dos dados 

estatísticos. 

 

• Utilização das tecnologias de informação para 

agilizar procedimentos e a recolha de dados 

necessários aos indicadores desejados. 

Relatórios da 
equipa de avaliação 
interna 

 

Conhecer e analisar, numa 

perspetiva de melhoria 

contínua, o nível de 

satisfação da comunidade 

servida pelo Agrupamento 

• Realização de reuniões dos vários órgãos 

pedagógicos para análise dos processos e 

práticas e aferição de estratégias e balanços, 

numa perspetiva partilhada e construtiva.  

 

• Questionário de satisfação à comunidade 

educativa a meio do quadriénio. 

 

Reuniões 
realizadas pelas 
estruturas e órgãos 
pedagógicos. 

 
 

Análise dos 
resultados 

 

Elaborar um Plano de 

Formação do 

Agrupamento 

apresentando-o às 

entidades competentes 

• Solicitação aos grupos profissionais do 

agrupamento de propostas de formação de 

acordo com as suas necessidades. 

 

 

Propostas 
solicitadas junto das 
estruturas 
competentes. 

 

Formações 
promovidas 

Refletir e avaliar 

anualmente o impacto dos 

projetos e atividades na 

melhoria das 

aprendizagens e na 

qualidade do sucesso. de 

melhoria contínua 

 

• Realização de apresentações à comunidade dos 

resultados analisados pelos Núcleos de 

atividades e Projetos. 

 

• Reflexão e avaliação anual do impacto dos 

projetos e atividades na melhoria das 

aprendizagens e na qualidade do sucesso. 

Relatórios 
elaborados. 

 

 

Reuniões 
realizadas 
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13. LINHAS DE ORIENTAÇÃO ORGANIZACIONAL E 

PEDAGÓGICA 

 

Os procedimentos relativos à organização do trabalho escolar deverão ser pautados por 

critérios de natureza pedagógica e adequação científica. A constituição de turmas, a 

elaboração de horários e a distribuição de serviço docente devem reger-se por princípios 

em que deverão prevalecer critérios de ordem pedagógica, em consonância com a 

legislação em vigor, reconhecidos como potenciadores de sucesso.  

Em respeito pelos critérios gerais, aqui definidos, o Conselho Pedagógico definirá 

anualmente critérios específicos de constituição de turmas. 

O Projeto Educativo é o suporte das atividades desenvolvidas no agrupamento, sendo 

a referência para os órgãos de administração e gestão, para as estruturas educativas e 

para os serviços operacionalizarem:  

• O Plano Anual de Atividades – integra as ações educativas/atividades/projetos 

propostas pelos departamentos, conselhos de turma, bem como outros projetos 

propostos pela comunidade educativa e desenvolvidos no agrupamento;  

• O Plano de Turma/Projeto Curricular de Grupo (Pré-escolar) – integra as decisões 

relativas à adaptação do currículo e à definição de estratégias relativas a cada 

grupo/turma;  

• O Regulamento Interno – integra as normas que regulam o funcionamento do 

agrupamento;  

• Plano Curricular de Agrupamento – conjunto de normas de procedimento que regula 

o funcionamento no seu quotidiano, subordinados à lei e regulamentos, de caráter 

temporário, sendo a responsabilidade de execução do diretor. 
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14. CALENDARIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

A calendarização da ação estratégica, tendo como pano de fundo os três anos de 

vigência do Projeto Educativo, deverá decorrer da ação contínua e sequencial de todos 

os atores educativos e da articulação entre as estratégias definidas para cada Área de 

Intervenção Prioritária, concorrendo para o cumprimento das metas e objetivos 

estabelecidos. A calendarização será simplificada e global, procurando adaptar-se às 

reais necessidades que venham a emergir da imprevisibilidade do quotidiano complexo 

de um agrupamento de escolas.  

A abordagem que se pretende dinâmica, flexível, reflexiva e interativa de ações 

conjuntas e individuais, não cabe numa calendarização limitada em tempos pré-

definidos, mas sim realizada, avaliada, reajustada e continuada, numa espiral onde a 

reflexão antes, durante e após a ação, será o motor que define o passo seguinte, 

moldando-a num sentido e visão sequencial. 

 

 

15. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

O acompanhamento do presente Projeto Educativo é da responsabilidade do Conselho 

Geral, nos termos da alínea c) do art.º 13.º do Decreto‐Lei n.º 75/2008, de 22 abril, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. Os mecanismos e instrumentos de 

avaliação interna a criar aferirão o funcionamento do agrupamento, o grau de 

consecução dos objetivos constantes do Projeto Educativo e recolherão informação útil 

para reformular objetivos, colmatar imperfeições e estabelecer novas estratégias. Esta 

avaliação deve ser anual e apresentar sugestões de reformulação e, eventualmente, 

dirigir recomendações aos restantes órgãos de administração e gestão, estruturas de 

orientação educativa e serviços de apoio educativo. 
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16. DIVULGAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

A validação do Projeto Educativo de Agrupamento em Conselho Pedagógico e 

aprovação em Conselho Geral é precedida de uma consulta à comunidade educativa. 

Uma vez que este documento define a política e a estratégia educativa do Agrupamento, 

este trabalho participado parece fundamental para o documento poder ser refletido e 

apropriado por todos e de todos se colher contributos. 

No decorrer da sua vigência, deverão ser criados espaços de reflexão e de discussão 

sobre o PE pelos diferentes grupos profissionais e, particularmente, pelos educadores 

de infância, professores titulares de turma e diretores de turma com os seus alunos e 

famílias de modo a que todos possam aferir adequadamente as suas expetativas face 

à ação educativa do AECM e àquilo que é esperado de cada um. É igualmente 

importante que, no início de cada ano letivo, estes espaços sejam promovidos para 

aqueles que integram a comunidade educativa pela primeira vez. 

Os relatórios de avaliação intercalares e final do PEA serão disponibilizados à 

comunidade educativa. 

O Projeto Educativo de Agrupamento estará disponível online na página do AECM. 
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