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1. Introdução 
 

A sociedade actual é heterógenea e multicultural, onde a diversidade é normal 

e inevitável, exige à escola de hoje que desempenhe papéis que excedam em muito 

a simples transmissão e aquisição de conhecimentos. A Escola como garantia de 

um futuro de qualidade, deve preparar-se para educar na diversidade e isso implica 

educar na tolerância e no respeito pela ideossincrasia de pessoas e dos grupos que 

a formam. 

Os novos mandatos da escola implicam que ela institua uma forte relação 

com os contextos e a comunidade em que está inserida. 

É com base nestes pressupostos que surge a minha candidatura ao cargo de 

Director do Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi, que nos últimos anos não 

foram possíveis implementar devido às transformações legislativas em catadupa, 

que provocaram diversas alterações organizacionais internas e externas do 

Agrupamento, que impediram aprofundar as potencialidades organizacionais e 

pedagógicas que este modelo poderá gerar. 

Nesse sentido terei uma atenção particular com a articulação entre os 

diferentes ciclos fugindo à lógica administrativa, pugnando por um agrupamento com 

corpo e alma, onde toda a comunidade educativa articule fisica e pedagógicamente. 

Respeitarei as diferenças próprias de cada segmento de trabalho, mas lutarei 

sempre contra a lógica das «pequenas ilhas e ilhéus». 

Todos juntos já conseguimos construir uma EB 2,3 fisicamente nova, todos 

juntos lutaremos por mais e melhores condições físicas e materiais para todos os 

estabelecimentos de ensino que compõem o Agrupamento, nomeadamente no que 

se refere às condições informáticas, e ainda alguns melhoramentos físicos. 

Para além das muitas etapas que temos a vencer, quero destacar a «Etapa 

do Pré-Escolar», que já é uma realidade. 

Pela minha parte tudo farei para aprofundar o relacionamento e a articulação 

entre os diferentes patamares organizacionais e em particular o Conselho Geral. 

Para alcançar estas formas de articulação, trabalho e organização é com 

cuidado que procederei à escolha da minha equipa que comigo irá participar neste 
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modelo de gestão. Nesta escolha, terei em linha de conta as seguintes vertentes: 

competência pedagógica, competência técnica, disponibilidade física, disponibilidade 

anímica, capacidade de organização, capacidade negocial e capacidade relacional. 

Procurarei no meu dia-a-dia, com os restantes membros da equipa criar 

consensos entre os diferentes elementos que constituem o Agrupamento, orientados 

para a acção e mobilização das sinergias de todos os segmentos do Agrupamento. 

Este é um projeto de continuidade, é uma aposta na consolidação das boas 

práticas, no aperfeiçoamento de procedimentos e na busca de soluções inovadoras 

que permitam responder às exigências da sociedade atual. Assumindo o desejo de 

continuidade como um desiderato, os princípios e valores mantêm-se. Assim, a 

oferta de um serviço de ensino público de elevada qualidade, sustentada em 

princípios de rigor, exigência, transparência, partilha, participação, responsabilidade, 

confiança, de respeito e promotores da igualdade de oportunidades são 

pressupostos que estarão sempre presentes. 

Há a consciência de que para combater as áreas problemáticas identificadas, 

é necessária a mobilização de toda a comunidade educativa, nela incluindo os 

Órgãos de Gestão e Órgãos Pedagógicos, os docentes, os discentes, os 

funcionários, os encarregados de educação e a comunidade envolvente. 

Proponho-me fazer uma liderança transformacional, que implique as 

diferentes lideranças intermédias, de modo a criar condições para que professores e 

alunos realizem com sucesso o processo educativo. 

A minha motivação para a apresentação desta candidatura consubstancia-se 

também na vocação que fui desenvolvendo pela gestão e administração escolar, 

como forma de prestação de serviço à Comunidade Educativa. Para tal, fui 

investindo na formação específica para estas funções e fui adquirindo, pelo exercício 

do cargo ao longo de vários anos, um conhecimento profundo da Gestão neste 

Agrupamento. 
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2. Visão, Missão e Valores 

2.1. Visão 
Pretende-se uma escola de qualidade, que aceita desafios, a par do 

progresso tecnológico e com recursos humanos experientes, disponíveis e 

dinâmicos. Um Agrupamento que seja unido, inovador e consciente. 

2.2. Missão 
Este Agrupamento tem como missão promover um ensino de qualidade que 

concorra, simultaneamente, para a valorização da formação pessoal e social dos 

alunos e para o sucesso educativo. O desenvolvimento da trajetória escolar do 

Ensino Básico deve assegurar um conjunto de ferramentas que valorizem a 

transição após o nono ano de escolaridade e a formação de cidadãos competentes e 

responsáveis. 

2.3. Valores 
Promover o espírito de tolerância, respeito, justiça, responsabilidade e 

civismo.  

Dos valores que orientam o nosso PEA destacamos: 

a) Cidadania; 

b) Civismo; 

c) Respeito pela dignidade humana;  

d) Respeito pelas diferenças individuais; 

e) Gosto pelo saber; 

f) Trabalho e rigor; 

g) Responsabilidade; 

h) Solidariedade; 

i) Cooperação e espírito de pertença. 

 

 

 

 

 



   Projeto de Intervenção – Gerir para mudar 

Dias, António Manuel Baptista   4 

Candidatura ao concurso para provimento do lugar de Diretor – Dr, 2ª série – Nº 80de 24 de abril de 2017 

 

3. Caracterização do Agrupamento 
 

O AELT, situado na cidade de Setúbal, tem como sede a Escola Básica Luísa 

Todi, sita na rua Adriano Correia de Oliveira. 

O Agrupamento tem atualmente 8 escolas, distribuídas pelas freguesias de S. 

Sebastião (zona urbana) e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (zona rural). 

3.1. Equipamentos escolares e sua localização 
 

A Escola Básica Luísa Todi, escola sede, é constituída por 2 edifícios: um 

destinado ao pré-escolar e 1º ciclo e outro aos 2º e 3º ciclos. 

O edifício onde funciona o pré-escolar e 1º ciclo é constituído por três salas do 

pré-escolar, oito salas do 1º ciclo, uma sala destinada às Atividades de Animação e 

Apoio à Família (AAAF) para as crianças do pré-escolar, uma sala de educadores, 

uma sala de professores do 1º ciclo, uma sala de informática, dois gabinetes de 

apoio, uma sala de reuniões, o refeitório, a cozinha e a receção. O referido edifício 

integra ainda uma unidade de ensino estruturado para a educação de alunos com 

perturbações do espectro do autismo. 

O edifício onde funcionam o 2º e 3º ciclos é constituído por 3 blocos. O bloco 

A, de 2 pisos, com 5 salas de Educação Visual e de Educação Tecnológica, 4 

laboratórios, uma sala de Educação Musical, 13 salas de aula, 1 espaço destinado 

às reuniões da associação de pais e gabinetes de trabalho. No bloco B, situa-se a 

central telefónica, a biblioteca escolar, o auditório, o posto médico, a secretaria e 

ação social escolar, a reprografia, a sala de professores, a sala da Direção, a sala 

dos diretores de turma, um gabinete anexo, treze salas de aula, o gabinete de 

intervenção disciplinar e uma sala de reuniões. Existe ainda o bufete, a sala da 

associação de estudantes, o refeitório, a papelaria e a cozinha que compõem o 

bloco C. 

No exterior, existem um pavilhão gimnodesportivo e dois campos de jogos.   

EB1 nº 4 (Pinheirinhos) - Situada no bairro dos Pinheirinhos, é uma 

construção de plano centenário urbano, com um edifício principal de 2 pisos, com 7 

salas e 1 auditório. Tem 2 alpendres parcialmente fechados, transformados em sala 

de professores e sala de atividades de enriquecimento curricular. Num outro edifício, 

funcionam a cozinha, o refeitório e a biblioteca escolar. No pátio exterior há um 
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campo de jogos e um monobloco para as Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC).  

EB1 n º 6 (Monte Belo) – Situada no bairro do Monte Belo é a mais próxima 

da escola sede. É uma P3, constituída por 2 núcleos de 3 salas, sendo que num 

deles existe mais 1 sala polivalente que foi adaptada a sala de aula e outro de duas 

salas, com uma área comum a cada um. 

Tem ginásio, auditório, biblioteca escolar, cozinha, refeitório e sala de 

professores. 

EB Bairro Afonso Costa - Situada no bairro Afonso Costa, é constituída por 

dois edifícios de arquitetura contemporânea com capacidade para oito salas de aula, 

aos quais acresce ainda o imóvel de plano centenário, que foi reabilitado, passando 

a dispor de mais duas salas de aula, bem como de biblioteca, mediateca e uma sala 

polivalente, em anexo. Conta ainda com um novo campo de jogos e passagens 

pedonais cobertas, que garantem a ligação entre os seus vários blocos edificados. 

Num outro edifício funcionam duas salas de pré-escolar e outra destinada às AAAF, 

espaços utilizados por dois grupos de alunos. Este edifício contempla ainda o 

refeitório e a cozinha da escola. Para o desenvolvimento das atividades, é também 

utilizado o espaço exterior. 

EB1 nº 11 (Humberto Delgado) – É um monobloco, com duas salas de aula e 

uma sala de professores. Possui um espaço de recreio exíguo e com uma pequena 

zona coberta.  

EB1 (Alto da Guerra) – Situa-se numa zona periférica da cidade, num edifício 

que possui duas salas de aula e um espaço com um campo de jogos para 4 turmas 

em regime duplo.  

EB Gâmbia - Situa-se a cerca de 15 km da escola sede, numa zona rural, e 

funciona num edifício com duas salas para o 1º ciclo, uma sala para o pré-escolar, 

uma sala de reuniões, uma sala de professores, um espaço polivalente, uma 

biblioteca, uma sala destinada ao funcionamento da AAAF, um recreio interior, o 

refeitório, a cozinha, a receção e um amplo espaço exterior.  

EB1 Montinho da Cotovia - Está inserida numa zona rural, a cerca de 6 km da 

escola sede. Trata-se de uma escola de plano centenário rural, com duas salas de 

aula num edifício principal. Num outro edifício, funciona a biblioteca e o refeitório. 

Existe ainda um monobloco e um campo de jogos. 
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3.2. Meio envolvente 
Grande parte da população escolar reside na área de influência do 

Agrupamento e provém de duas zonas diferentes bem definidas: uma zona urbana, 

que integra os bairros dos Pinheirinhos, Afonso Costa, Camarinha, Monte Belo, Vale 

do Cobro e Humberto Delgado, com uma grande componente de habitação social e 

problemáticas inerentes a esta realidade; uma outra zona, de características rurais, 

engloba as localidades da Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, onde coexistem a 

agricultura e a indústria. 

3.3. Situação socioeconómica 
A maioria da população escolar é de nacionalidade portuguesa. Contudo, há 

também alunos de outras nacionalidades, nomeadamente angolana, belga, 

bielorrussa, brasileira, cabo-verdiana, chinesa, espanhola, francesa, guineense, 

moldava, romena, ucraniana síria,  curda entre outras.  

Habitando zonas residenciais com carências de vária ordem (sociais, 

económicas e culturais), existe um número significativo de crianças provenientes de 

famílias pouco estruturadas, que subsistem com base no Rendimento Social de 

Inserção ou com emprego precário, conforme a informação recolhida nos 

questionários elaborados no âmbito da avaliação externa. Este quadro socialmente 

débil determina percursos escolares pouco favoráveis à aprendizagem, em boa 

parte resultado do fraco investimento familiar e da consequente desvalorização da 

educação das crianças e dos jovens. 

3.4. Relação com a comunidade 
A grande maioria dos pais e encarregados de educação manifesta interesse 

em que os seus educandos frequentem o AELT. Consideram-se, na generalidade, 

bem atendidos por parte da Direção, professores e pessoal não docente. A imprensa 

local reconhece e destaca as atividades abertas à comunidade que o Agrupamento 

promove, entre as quais se realçam as exposições, workshops temáticos, visitas de 

estudo a associações, instituições e empresas locais, ações e sessões de 

esclarecimento e sensibilização no âmbito da cidadania (higiene e saúde, 

segurança, ambiente, violência doméstica), programas culturais de música 

(atuações dos Tódicos) e de teatro (Grupo Experimental de Teatro Luísa Todi), com 

atuações em várias associações locais, em articulação com instituições locais de 

solidariedade. Por último, refira-se a Festa de Encerramento do Ano Letivo, em que 
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participam todas as escolas do Agrupamento e, no âmbito dos projetos dinamizados 

ao longo do ano letivo, se realiza uma exposição de trabalhos das várias escolas 

aberta à comunidade, prestigiando o trabalho e empenho dos alunos.  

Através das atividades que desenvolve, o AELT tem vindo a afirmar-se como 

um pólo cultural na comunidade e um espaço aberto a outras entidades locais, 

através da cedência das suas instalações para iniciativas culturais e desportivas. 

Com efeito, existe um elevado número de parcerias e protocolos entre o 

Agrupamento e a comunidade local, criando uma dinâmica de desenvolvimento que 

permite rentabilizar recursos e melhorar os serviços prestados a nível do território 

educativo. 

Numa perspetiva de melhoria contínua de toda a ação educativa, o 

Agrupamento tem como objetivo fundamental continuar a investir na relação da 

escola com a comunidade, mobilizando os pais e encarregados de educação para a 

participação ativa na comunidade escolar, numa atitude proativa de promoção e 

formalização de parcerias e protocolos. 
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3.5. Órgãos de Administração e Gestão 



Projeto de Intervenção – Gerir para mudar 

Dias, António Manuel Baptista   9 

Candidatura ao concurso para provimento do lugar de Diretor – Dr, 2ª série – Nº 80de 24 de abril de 2017 

3.5.1. Conselho Geral 

O Conselho Geral é o órgão de participação e representação da comunidade 

educativa, responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do 

Agrupamento, com respeito pelos princípios consagrados na legislação em vigor. O 

Diretor participa nas reuniões deste órgão sem direito a voto. 

 

3.5.2. Direção Executiva  

A Direção Executiva é o órgão de administração e gestão do Agrupamento 

nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. O Diretor é 

coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por três adjuntos, de 

acordo com o número de alunos do Agrupamento. 

 

3.5.3. Conselho Pedagógico 

Nos termos da legislação em vigor, o Conselho Pedagógico é o órgão de 

coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do Agrupamento de 

escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente. 
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3.5.4. Departamentos Curriculares e Grupos Pedagógicos 

Departamentos 
Curriculares 

Grupos Pedagógicos 

Pré-Escolar Grupo 100 

1º Ciclo 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

4º ano 

Ciências Sociais e Humanas 

História e Geografia de Portugal – 2º ciclo 

História – 3º ciclo 

Geografia – 3º ciclo 

Educação Moral e Religiosa Católica 

Línguas 

Português – 2º  e 3º ciclos 

Inglês – 1º, 2º e 3º ciclos 

Francês – 3º ciclo 

 
Matemática e Ciências 
Experimentais 

Matemática – 2º e 3º ciclos 

Ciências Naturais – 2º e 3º ciclos 

Física e Química – 3º ciclo  

Tecnologias da Informação e Comunicação – 3º 

ciclo 

Expressões 

Educação Musical – 2º ciclo 

Educação Física – 2º e 3º ciclos 

Educação Tecnológica – 2º e 3º ciclos 

Educação Visual – 2º e 3º ciclos 

Educação Especial Grupo 910 

 
Tabela 1 – Departamentos Curriculares e Grupos Pedagógicos 
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3.5.5. Coordenação Pedagógica  

a) A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de 

escola integrada num Agrupamento é assegurada por um coordenador ou 

representante. 

b) No estabelecimento em que funciona a sede do Agrupamento, bem como 

nos que tenham menos de três docentes em exercício efetivo de funções, 

não há lugar à designação de coordenador. 

c) O coordenador é eleito, pelos seus pares, mediante indicação do Diretor e 

de entre os professores em exercício de funções na escola ou no 

estabelecimento de educação pré-escolar e, sempre que possível, entre 

docentes do quadro de Agrupamento.  

d) O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro 

anos e cessa com o mandato do Diretor.   

e) O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo 

por despacho fundamentado do Diretor. 

 

3.5.6. Outras Estruturas de Coordenação  

3.5.6.1. Plano Tecnológico da Educação 
 

O PTE é uma estrutura de coordenação e acompanhamento de projetos ao 

nível dos estabelecimentos de ensino. A função do seu coordenador é exercida, por 

inerência, pelo Diretor podendo ser delegada em docentes do Agrupamento que 

reúnam competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão. 

3.5.6.2. Conselho Administrativo 
 

O Conselho Administrativo, de acordo com a legislação em vigor, é o órgão 

de administração e gestão do Agrupamento com competência deliberativa em 

matéria administrativo-financeira. 
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3.6. População Discente 

3.6.1. Distribuição dos alunos pelas diferentes escolas                      

Uma vez que os dados referentes aos alunos não são constantes no tempo, 

apresentam-se os dados disponíveis no final do primeiro período do ano letivo de 

2015/2016. 

 
Tabela 2 – Alunos matriculados em 2015-2016 

  No Agrupamento os alunos estão assim distribuídos: 

 Na EB Luísa Todi 

O pré-escolar funciona com 3 grupos (total de 65 crianças) e o 1º ciclo com 8 

turmas em regime normal (total de 178 alunos).  

Funcionam ainda 29 turmas de 2º ciclo (total de 651 alunos) e 15 turmas de 3º 

ciclo (total de 336 alunos). 

 Na EB1 nº 4 (Pinheirinhos) 

Funcionam 12 turmas, em regime duplo, num total de 281 alunos. 

 Na EB1 nº 6 (Monte Belo) 

 Há um total de 219 alunos distribuídos por 9 turmas, em regime normal. 

 Na EB Bairro Afonso Costa 

Há 10 turmas de 1º ciclo, num total de 236 alunos e dois grupos de pré- 

escolar num total de 50 crianças. 

 Na EB1 nº 11 (Humberto Delgado) 

Funcionam 4 turmas com 92 alunos, que frequentam as aulas em regime 

duplo. 

Nível de 

ensino 

ALUNOS MATRICULADOS EM 2015-2016 

Nº de 

Alunos 
NEE - % 

Repetentes – 

% 

ASE(Subsidiados) 

Escalão 1 Escalão 2 

Pré - Escolar 128 7 5,5% - - 44 34,4% 20 15,6% 

1º Ciclo 1180 70 5,9% 62 5,3% 363 30,8% 153 13,0% 

2º Ciclo 651 52 8,0% 78 12,0% 183 28,1% 104 16,0% 

3º Ciclo 336 43 12,8% 19 5,7% 84 25,0% 56 16,7% 

Total 2295 172 7,5% 159 6,9% 674 29,3% 333 14,5% 
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 Na EB1 (Alto da Guerra) 

Há 4 turmas de 1º ciclo a funcionar em regime duplo, com 96 alunos. 

 Na EB Gâmbia 

Há 37 alunos do 1º ciclo em duas turmas, que funcionam em regime normal e 

um grupo de pré-escolar com 22 crianças. 

 Na EB1 Montinho da Cotovia 

Funcionam 40 alunos, distribuídos por 2 turmas. 

 

3.6.2. Evolução das aprendizagens na Educação Pré-escolar 

Verificou-se ao longo do ano letivo 2015/2016, que os grupos de crianças das 

salas do Pré-Escolar que integram o Agrupamento apresentaram, de um modo 

geral, níveis satisfatórios de desenvolvimento nas diferentes áreas de conteúdo 

expressas nas Orientações Curriculares Para a Educação Pré-Escolar (OCPEP). 

 

3.6.3. Dados relativos ao sucesso e insucesso escolares do 

1º, 2º e 3º ciclos 

 

 

3.6.4. Relação sucesso interno/sucesso nacional nas Provas 

Finais de Ciclo 

 

    

Taxas de sucesso no ano letivo 2015/2016 

1ºANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO 5ºANO 6ºANO 7ºANO 8ºANO 9ºANO 

98,94% 91,69% 97,03% 94,94% 83,00% 82,71% 88,24% 90,20% 90,70% 

Tabela 3 – Taxas de sucesso no ano letivo 2015-2016 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 

PROVAS FINAIS DE CICLO – 2015/2016 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Positivas % Positivas % 

AVAL. 

INTERNA 

MÉDIA 

NACIONAL 

AVAL. 

INTERNA 

MÉDIA 

NACIONAL 

9º ano 93,05 57,00 40,28 47,00 

Tabela 4 – Provas finais de ciclo – 2015/2016 
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3.6.5.  Abandono escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que, no ano letivo 2014/2015, não houve abandono escolar no 1º 

ciclo, enquanto que em 2015/2016 aconteceu 1 caso, no 1º ano de escolaridade. 

Deste modo, constata-se que houve um acréscimo residual do número de 

abandonos neste ciclo de escolaridade, sendo que também o número de alunos 

matriculados subiu de 1162 para 1183. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Percentagem de abandono escolar 1º ciclo 

Gráfico 2 - Percentagem de abandono escolar do 2º ciclo 
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Verificou-se 6 casos de abandonos no 2º ciclo, 3 no 5º ano e outros 3 no 6º 

ano de escolaridade no ano letivo2015/2016. Deste modo, constata-se que houve 

um decréscimo acentuado do número de abandonos no 2º ciclo, ultrapassando o 

dobro em comparação com o ano letivo transato. 

A percentagem de abandonos no 5º ano cifrou-se em 0,73, num universo de 

410 alunos matriculados, enquanto que no 6º a percentagem foi de 1,08, em 277 

alunos matriculados. Em termos globais, verificou-se uma queda de 1,25% de casos 

de abandono no 2º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o abandono nos dois anos letivos em estudo, constata-se que no 

7º ano houve um decréscimo de 0,09%, apesar do número de alunos ser superior 

(113 para 119), no 8º ano um decréscimo de 3%, apesar do número de alunos ser 

superior (100 para 112) e no 9º um aumento de 1,16%, sendo o número de alunos 

matriculados, igualmente, superior (de 66 para 86). Em termos totais, a percentagem 

dos abandonos decresceu, este ano letivo, em 0, 84%, apesar do número de alunos 

matriculados ser superior (de 279 para 317). 

 

Gráfico 3 - Percentagem de abandono escolar 3º ciclo 
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Em suma, num total de 2187 alunos matriculados no agrupamento, este ano 

letivo, registou-se 19 casos de abandono, correspondendo a uma taxa de 0,46%. 

Cruzando os dados, com o relatório de 2014-2015, verificamos que neste ano letivo 

houve um decréscimo na taxa de abandonos de 0,44%. 

 

3.6.6. Comportamento e indisciplina 

3.6.6.1. Ocorrências disciplinares 1º, 2º e 3º ciclos 

Relativamente ao 1º ciclo, foram registadas as seguintes ocorrências 

disciplinares no ano letivo 2015/2016. 

Ocorrências disciplinares no 1º ciclo 

1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 

9 20 19 7 

 

Quanto ao 2º ciclo verifica-se uma maior incidência de ocorrências 

disciplinares no 5º ano.  No que concerne ao 3º ciclo, registaram-se mais  

ocorrências disciplinares no 7º ano. 

 

 

 

Gráfico 4 - Percentagem de abandono escolar nos 3 ciclos 
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Ocorrências disciplinares nos 2º e 3º ciclos 

Ano Nº total de alunos 
Nº de alunos com 

OD 
Nº total de OD 
1ºP+2ºP+3ºP 

5º 353 81 368 

6º 295 67 271 

7º 119 26 68 

8º 102 23 36 

9º 86 16 18 

CV 19 3 8 

Total 974 216 769 

3.6.6.2. Problemas comportamentais e medidas adotadas 
 

As medidas adotadas para combater a indisciplina passam pela aplicação da 

lei 51/2012 de 5 de setembro - Estatuto do Aluno e Ética Escolar, pelo estipulado 

no RIA, pela criação de turmas de Percurso Curricular Alternativo (PCA) e Curso 

Vocacional (CV). Aposta-se igualmente na formação dos diferentes membros da 

comunidade educativa e no envolvimento estreito com pais e encarregados de 

educação. 

No sentido de promover o cumprimento das regras e da disciplina na escola 

sede do Agrupamento, existe o Gabinete de Intervenção Disciplinar (GID).  

O quadro que se segue expressa o número de ocorrências disciplinares que 

se traduziram no encaminhamento de alunos para o GID, nos anos letivos de 

2014/15 e 2015/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Ocorrências disciplinares nos 2º e 3º ciclos 

 2014 / 2015 2015 / 2016 

5º Ano 82 81 

6º Ano 32 67 

7º Ano 10 26 

8º Ano 11 23 

9º Ano 9 19 

TOTAL 144 216 
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Tabela 6 – Ocorrências disciplinares 2014/2015 e 2015/2016 

Quanto ao número de ocorrências por ano de escolaridade, verifica-se que no 

ano letivo de 2015/16 houve um aumento muito acentuado do número de casos de 

indisciplina em todos os anos de escolaridade à exceção do 5º ano. 

 

3.6.7. Quadros de Mérito e Valor 

O Agrupamento promove a excelência dos seus alunos valorizando os 

que se destacam pelas suas atitudes de cidadania, resultados académicos, 

desportivos ou artísticos. 

A análise das propostas de inclusão de alunos nos vários Quadros foi 

realizada a partir dos dados provenientes dos Conselhos de Docentes (1º Ciclo) e 

dos Conselhos de Turma (2º e 3º Ciclo) deste Agrupamento, tendo-se apurado os 

seguintes resultados, no ano letivo 2015|2016: 

 
1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo 

Quadro Mérito Académico 64 67 17 

Quadro Mérito Artístico  4  

Quadro Mérito Desportivo  4 18 

Quadro Valor  1 5 
 

Tabela 7 – Alunos propostos para Quadros de Mérito e Valor 

No decorrer do ano letivo, como forma de valorizar os alunos que se destacam 

academicamente, também é prática do Agrupamento o envio de cartas de 

felicitações personalizadas para os referidos alunos, enviadas pelo Diretor. Essa 

informação é igualmente divulgada no placard do átrio principal da escola sede e 

pelas redes sociais. 
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3.7. População docente e não docente 

3.7.1. Situação profissional do corpo docente e participação 

na dinâmica do Agrupamento 

Com base no quadro que se apresenta, podemos constatar que a maioria do 

corpo docente pertence ao Quadro do Agrupamento, o que lhe permite realizar um 

trabalho de continuidade pedagógica. É uma equipa preocupada e empenhada no 

processo de motivação e responsabilização dos alunos face à escola e ao meio, 

promovendo o seu sucesso pessoal e escolar.  

Estão representados nas diferentes estruturas do Agrupamento através dos 

respetivos coordenadores e delegados, eleitos pelos pares mediante indicação do 

Diretor. 

Participam nas secções e grupos de trabalho, constituídos de acordo com as 

orientações da Direção e do Conselho Pedagógico, na elaboração dos documentos 

de referência e na operacionalização do currículo, através da planificação da ação 

educativa nas reuniões de departamento, de grupo, de conselho de escola, de 

conselhos de ano e nos conselhos de turma. 

 

 
Tabela 8 – Pessoal docente em exercício de funções no Agrupamento – ano letivo 2015/2016 

Pessoal docente em exercício de funções no Agrupamento - ano letivo de 

2015/2016 

Ciclo 
Quadro  do 

Agrupamento 

Quadro  

Zona 

Pedagógica 

Contrato Total 

Pré escolar 7 - - 7 

Educação Especial  10 - - 10 

1º ciclo 44 15 3 62 

2º ciclo 52 5 4 61 

3º ciclo 18 3 6 27 

Total  131 23 13 167 
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3.7.2. Participação do corpo não docente na dinâmica do 

Agrupamento 

Fazem parte do pessoal não docente os assistentes operacionais e os 

assistentes técnicos. Os assistentes operacionais revelam empenho no exercício 

das suas funções e têm um papel importante no processo educativo, porém são 

insuficientes em número para responder a todas as necessidades do Agrupamento.  

 

Nas escolas de 1º ciclo, são as assistentes operacionais que apoiam a 

atividade letiva e as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), que 

acompanham as visitas de estudo, encarregando-se ainda da vigilância e da 

limpeza. 

O pessoal não docente está representado nas estruturas do Agrupamento 

(Conselho Geral e Conselho Administrativo) e participa nas equipas de trabalho 

responsáveis pelos documentos de referência do Agrupamento. 

 

 

 

Tabela 9 – Pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento – ano letivo 2015/2016  

Escolas 

Assistentes operacionais 
Assistentes 

técnicos 

 

Total 

Quadro Câmara 
Contrato 

a horas 
Quadro IEFP 

EB Luísa Todi 24 9 5 6 2 46 

EB1 nº 4 5 5 - - - 10 

EB1 nº 6 5 1 - - - 6 

EB Afonso 

Costa 
3 7 1 - - 11 

EB1 nº 11 2 1 - - - 3 

EB1 Alto da 

Guerra 
2 2 - - - 4 

EB Gâmbia 1 3 1 - - 5 

EB1 Montinho 1 - 1 - - 2 

Total 43 28 8 6 2 87 
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3.8. Perfil e participação dos pais na vida da escola 
 

Através dos dados disponibilizados na plataforma do Agrupamento, verifica-se 

que as habilitações académicas dos pais e encarregados de educação se situam ao 

nível do 3º ciclo e secundário (aproximadamente 50%), sendo ligeiramente mais 

elevada a percentagem de pais e encarregados de educação que concluíram o 

ensino secundário. É de realçar que entre 13% e 15% dos pais e encarregados de 

educação, apresentam um nível de escolaridade que se situa no 1º e 2º ciclos do 

ensino básico.  

Procurando aumentar as expetativas dos pais e encarregados de educação, o 

Agrupamento incentiva a sua participação na vida da escola, numa perspetiva de 

cidadania ativa. As Associações de Pais e Encarregados de Educação, com 

representação no Conselho Geral, no Conselho Pedagógico e na equipa da 

Avaliação Interna, participam na elaboração de documentos estruturantes e tomadas 

de decisões sobre questões importantes do Agrupamento. 

Todas as escolas do Agrupamento dispõem de associação de pais e 

encarregados de educação, eleita anualmente, de entre as quais são designados 

representantes que colaboram e participam ativamente nos órgãos de gestão. Tanto 

a participação individual dos pais e encarregados de educação, como das suas 

associações constituem-se como pilar fundamental para a vida das diversas escolas 

do Agrupamento e têm um papel relevante no processo organizativo e no 

desenvolvimento educativo dos seus educandos. 

 

3.9. Pontos Fortes do Agrupamento 
 

Realçam-se os seguintes pontos fortes no desempenho do Agrupamento:  

a) A dinamização de múltiplas ações que fomentam a construção de percursos 

individuais de cidadania ativa;  

b) O trabalho realizado em torno da prevenção e resolução dos casos de 

indisciplina, o que se reflete positivamente na melhoria do ambiente 

educativo;  
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c) A abertura ao meio onde o Agrupamento está inserido e o seu papel 

interventivo na comunidade, propiciadores do reconhecimento público da 

ação empreendida e da captação de crianças e alunos;  

d) A ação das bibliotecas no apoio ao desenvolvimento do currículo e na 

promoção da leitura junto das crianças e dos alunos, é um serviço de 

qualidade que permite ao aluno, em tempo não letivo, ou em caso de 

ausência do professor, a realização de trabalhos escolares ou estudo com o 

devido acompanhamento;  

e) A eficácia das respostas educativas dadas aos alunos com necessidades 

educativas especiais com repercussões positivas na sua inclusão;  

f) O exercício de uma liderança transformacional que contribui, entre outros, 

para a mobilização dos profissionais e para a construção de um sentido de 

pertença.  

Para além destes aspetos podem considerar-se igualmente relevantes os 

seguintes: 

a) Clubes - Para além das disciplinas,  existe um leque variado de oferta de 

clubes que permitem aos alunos a extensão dos seus horários na escola e 

dinamização de atividades do seu interesse; 

b) Comunicação e tecnologia - Escola com página web, cartão GIAE, facebook, 

newsletter e outras plataformas que permitem aos pais e encarregados de 

educação estarem devidamente informados sobre a vida da escola. 

Valorização e desenvolvimento dos alunos nas áreas das novas tecnologias 

de informação e comunicação; 

c) Corpo docente - Privilegia-se a continuidade pedagógica das turmas; 

d) Desporto Escolar - Grande oferta desportiva com várias modalidades 

adequadas a todas as idades a partir do 4º ano, possibilitando, sem 

quaisquer custos acrescidos, a prática desportiva e participação em 

competições, dentro e fora do horário escolar; 

e) Horário - O Agrupamento é sensível às problemáticas e rotinas familiares 

tentando, dentro do possível, dar resposta às solicitações apresentadas; 

f) Instalações - Edifícios recentes, limpos, seguros e com todas as condições e 

equipamentos necessários para as aprendizagens;  

g) Segurança - Tem-se apostado na realização de inúmeras ações realizadas 

para professores e alunos, no sentido de combater o bullying e outras formas 
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de violência. Quando surgem casos na escola, são prontamente resolvidos 

pela direção, pelo segurança, e pelos diretores de turma ou por qualquer 

docente ou assistente operacional que possa concorrer para a sua resolução. 

Aposta-se sobretudo na prevenção. 

A utilização do cartão eletrónico no controlo das entradas e saídas dos 

alunos constitui-se como uma vantagem, uma vez que permite supervisionar 

o cumprimento dos horários. 

As escolas do Agrupamento e respetivos meios envolventes contam com a 

presença da Escola Segura. 
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4. Identificação de problemas e áreas de melhoria 
 

De acordo com apreciações da IGEC, no ano letivo 2014/2015, foi elaborado um Plano de 

Melhoria e Desenvolvimento, no qual foram identificadas Áreas de Melhoria, onde é 

necessário uma maior intervenção e Áreas de Desenvolvimento, onde se deverá dar 

continuidade às práticas já implementadas, como se discriminam na tabela. 

 

Domínios Áreas de Melhoria e Desenvolvimento 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s
 

Académicos 

 

. Melhorar os resultados em todos os ciclos de ensino 

(M) 

. Aprofundar a reflexão sobre os fatores internos 

explicativos do insucesso, sobretudo nas disciplinas 

com avaliação externa (M) 

. Diminuir / erradicar os casos de abandono escolar (D) 

Sociais 

 

. Reforçar o papel interventivo dos alunos na vida do 

Agrupamento e na resolução de situações que lhes 

dizem respeito (D) 

. Conhecer / Perceber o percurso académico e / ou 

profissional dos alunos de forma a avaliar o impacto das 

aprendizagens e a (re) orientação estratégica da ação 

educativa do Agrupamento (D) 

Reconhecimento 

da comunidade 

. Assegurar a melhoria da qualidade das refeições do 

Refeitório (D) 

P
re

s
ta

ç
ã

o
 d

o
 s

e
rv

iç
o

 e
d

u
c
a

ti
v
o

 Planeamento e 

articulação 

. Consolidar ações efetivas e eficazes e procedimentos 

regulares de articulação curricular vertical e horizontal 

(M) 

Práticas de 

ensino 

. Diversificar estratégias e metodologias promotoras da 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos 

alunos (D) 

. Observar e acompanhar a atividade letiva em sala de 

aula proporcionando a generalização de melhores 

práticas e o consequente contributo para o desempenho 

profissional (M) 

Monitorização e 

avaliação do 

ensino e das 

aprendizagens 

. Generalizar e intensificar práticas comuns de aferição 

dos instrumentos de avaliação dos alunos (M / D) 
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Domínios Áreas de Melhoria e Desenvolvimento 
L

id
e

ra
n

ç
a

 e
 g

e
s

tã
o

 

Liderança 

 

. Aperfeiçoar  o Projeto Educativo tornando-o mais 

conciso e objetivo (D) 

. Aperfeiçoar o Plano Anual de Atividades em 

coerência com os objetivos gerais estabelecidos no 

Projeto Educativo (D)  

. Reforçar mecanismos de acompanhamento e 

monitorização dos documentos estruturantes do 

Agrupamento, como estratégia facilitadora da 

avaliação do grau de concretização dos objetivos (M) 

Gestão 

 

. Permitir um acesso mais eficaz aos utentes da 

Biblioteca e dos Serviços Administrativos na escola 

sede (D)  

. Fomentar um espírito de cidadania ativa (D) 

Autoavaliação e 

melhoria 

. Consolidar a autoavaliação do Agrupamento com 

vista à melhoria das práticas, das aprendizagens e dos 

resultados (M) 

Tabela 10 - Áreas de melhoria e desenvolvimento ((M) – Melhoria    (D) – Desenvolvimento 

Dando cumprimento ao Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

(2016/2017) foram identificadas fragilidades e problemas a resolver e respetiva (s) 

fonte (s) de identificação:  

Fragilidade/Problema Fonte 

Elevada % de alunos que transitam com 

níveis ≤ 3 a Português e a Matemática 

Relatório de Avaliação Interna, Pautas, 

Atas de Conselhos de Turma e de De-

partamento 

Inexistência de práticas de supervisão 

pedagógica 

Relatório da Avaliação Interna e Plano 

de Melhoria decorrente do Relatório de 

Avaliação Externa (Prestação do serviço 

educativo) 

Ocorrências disciplinares em sala de 

aula envolvendo alunos do 2º e 3º Ciclos 

Relatórios de Ocorrências/Sanções Dis-

ciplinares nos Planos de Turma online e 

atas de conselho de turma 

Dificuldades no português (leitura e es-

crita de palavras e pequenas frases) e 

na matemática (interpretação/resolução 

de situações problemáticas) 

Sínteses de avaliação das turmas e atas 

de Conselhos de Docentes 
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Tabela 11 - Fragilidades e problemas 

5. Plano de Ação de Melhoria (PAM) 

5.1. Ação de Melhoria 1 
Designação da ação de melhoria

Melhorar os resultados em todos os ciclos de ensino  

Reduzir em 1% o número de 

alunos que transitam com níveis ≤ 

3.

Diminuir em 2% o número de 

alunos com avaliações inferiores a 

suficiente, no 1º ano e as 

retenções no 2º ano de 

escolaridade.

Balanços  trimestra is

Criação de um Roteiro de 

Supervisão Pedagógica  até 

novembro

Observação de 2 aulas  por 

período, nas  discipl inas  e 

anos  intervencionados

2 reuniões  de trabalho 

colaborativo por cada aula  

observada
Troca de experiências  e 

parti lha  de estratégias  em 2 

reuniões

Metas

 Diminuir em 5% o número de 

alunos com avaliações inferiores a 

suficiente

Criação de uma página  web do 

Projeto até novembro

Atividades/Estratégias

Coadjuvação nas  discipl inas  de português  e matemática

Implementação do Projeto Fénix

Plani ficação e construção de 

elementos  comuns  de 

ava l iação

Plani ficações  conjuntas  entre o 

professor da  turma e o 

professor coadjuvante

Apoio Educativo

Apoio educativo 2x por 

semana, em períodos  de 90 

mimutos

Construção do Doss ier do 

projeto ao longo do ano letivo

Criação de dois  pares  de 

docentes

Supervisão Pedagógica

Reuniões  semanais  para  

preparação das  atividades

 

 



   Projeto de Intervenção – Gerir para mudar 

Dias, António Manuel Baptista   27 

Candidatura ao concurso para provimento do lugar de Diretor – Dr, 2ª série – Nº 80de 24 de abril de 2017 

 

 

 

5.2. Ação de Melhoria 2 
Designação da ação de melhoria

Consolidação das práticas de articulação curricular, vertical e horizontal  

Preenchimento das  grelhas  até 

ao fina l  do 1º Período

Consti tuição de grupos  

trabalho até ao fina l  do 1º 
Dinamização de uma reunião 

de trabalho por grupos  

área/discipl ina

Apl icação  da  grelha comum aos  PCG e PT (horizontal )

Atividades/Estratégias Metas

Grelhas  a  implementar até ao 

fina l  do 1º período

Regis to nas  grelhas  até ao 

fina l  de janeiro 2017

Aval iação das  atividades  de articulação no PAA 
Regis to da aval iação por 

período

Reuniões  com encarregados  de educação 

Apl icação  da  grelha comum de Regis to de Articulação Vertica l  Curricular 

(RACV) por área/discipl ina

Vis i tas  de estudo dos  a lunos  fina l is tas  a  turmas  e espaços  do ciclo 

subsequente

Real ização de duas  atividades  

de trans ição, por ano

Real ização de uma reunião de 

trans ição, por ano

Introdução de rotinas  faci l i tadoras  da  trans ição do 4º para  o 5º ano

Reflexão aprofundada, em departamento /grupo, dos  fatores  internos  

expl icativos  dos  resultados  académicos  nas  di ferentes  discipl inas

Implementação de rotinas  ao 

longo do ano letivo pelas  
Identi ficação de estratégias  

para  a  melhoria  dos  

resultados  até janeiro  

 

5.3. Ação de Melhoria 3 

Designação da ação de melhoria

Melhorar os comportamentos dos alunos 
 

Atividades/Estratégias Metas

Reuniões  de delegados  e subdelegados  com o Diretor 1 reunião por período

Criação de um Guião de Conduta Final  de dezembro

Divulgação do Guião de Conduta Janeiro

Apl icação do programa de tutoria Início do ano letivo

Criação de um espaço vi rtual  (página WEB do Agrupamento) de 

discussão e apresentação de propostas  para  a  melhoria  da  

indiscipl ina  para  pais  e encarregados  de educação

Final  do 1º período

Monitorização e veri ficação do número de ocorrências Trimestra lmente 

Manter a  discipl ina  de cidadania  como discipl ina  de Oferta  de 

escola
2 e 3º ciclos
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6.  Metas 
No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, um grupo 

de trabalho em contexto de formação, tendo em conta a realidade do Agrupamento, 

delineou um Plano de Ação Estratégica com vista ao melhoramento dos resultados 

académicos dos alunos. 

Carregados os dados do Agrupamento, resultaram as seguintes metas de 

sucesso definidas a partir da Matriz Modelo (a que se refere o n.º5 do artigo 3.º):  
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7. Conclusão 
 

Integrar pessoas com diferentes crenças, numa visão de escola coerente e 

global não é tarefa fácil. É preciso tempo, muito trabalho e uma comunicação eficaz, 

para que essa visão de escola se consolide e se possa transformar num projeto de 

escola que agrade a todos. É importante que os intervenientes – diretor, 

professores, pessoal não docente, alunos e encarregados de educação – no 

processo educativo, trabalhem de uma forma direcionada para o bem comum da 

organização e partilhem objetivos comuns. Procura-se, desta forma, que os níveis 

de motivação e empenhamento sejam crescentes, se atenuem os conflitos e o 

aparecimento de focos de resistência. 

Sempre que nos deparamos com um projeto, que é de certa forma um plano 

de intenções, o mais difícil não é dizer o que tem de ser feito, o difícil é fazê-lo e/ou 

fazê-lo acontecer. É, aí, no plano do acontecer que colocamos o presente projeto, 

como sempre fizemos. 
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8. Avaliação 
 

Avaliação do projeto Instrumentos de avaliação Calendarização 

Permanente reflexão de 

carácter formativo, 

incidindo na coerência, 

eficácia da gestão de 

recursos e dos meios 

envolvidos e das acções 

programadas, face aos 

resultados obtidos. 

Questionários. 

Análise de resultados escolares. 

Relatórios. 

Atas. 

Grelhas de observação. 

Outras formas de registo e 

reflexão. 

 

Final de cada ano 

lectivo. 

 

Final do 

quadriénio. 

 


