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Introdução  
 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo (doravante designado AEI) que aqui se apresenta 

é, tal como preconizado no n.º 1 do artigo 9.º do DL 75/, de 22 de abril, republicado pelo DL n.º 137/2012, de 

2 de julho, o  “documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas (…), elaborado e 

aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam 

os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas (…) se propõe 

cumprir a sua função educativa”. 

Documento de planeamento institucional e estratégico da escola, nele 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 e que “cria a matriz de suporte” que irá ser concretizada pelo plano anual de atividades da escola. 

Para tal, o Conselho Pedagógico constituiu, no início do ano letivo 2019-2020, um grupo de trabalho que 

procedeu à elaboração do Projeto Educativo do Agrupamento para 2019-2021, submetendo-o ao Conselho 

Geral. 

Procurou-se que o projeto educativo consubstanciasse a visão da comunidade educativa para o Agrupamento, 

pelo que foi elaborado com a participação de todos, refletindo os seus contributos que resultaram da análise 

e reflexão a partir da avaliação do anterior Projeto Educativo, da caracterização do contexto e do diagnóstico 

da situação atual.  

Este PE está ancorado na prossecução do caminho que o AEI tem vindo a trilhar, mas reflete também as 

mudanças associadas à alteração da política educativa que a tutela definiu para a área da educação e o projeto 

de intervenção da Diretora.  

Traçou-se, assim, um plano de ação estratégico que (re)planeia, (re)executa, (re)monitoriza e (re)avalia de 

forma sequencial. 

Neste projeto, são identificados cinco eixos orientadores, entendidos enquanto objetivos centrais, articulados 

e operacionalizados em objetivos estratégicos validados por metas, quantificadas sempre que necessário, 

associadas a indicadores. 

Em suma, pretende-se que este PE seja uma referência global, orientadora da vida escolar que desencadeie a 

(re)construção de compromissos reflexivos através de uma participação ativa e democrática de todos, 

fomentando assim a identidade e o sentido de pertença ao AEI. Um agrupamento que se pretende, cada vez 

mais, de referência no contexto em que se insere. 
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Capítulo I – Missão, visão, valores e ambição  
 

1.Missão            
  

Por definição, a missão refere-se ao propósito da organização, ao que justifica a sua existência e ao que 

legitima a função da escola na sociedade.  

O AEI pretende prestar à comunidade um serviço educativo de excelência, capaz de responder à diversidade 

de necessidades de cada aluno, para que este se torne cada vez mais um indivíduo:  

• livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia;  

• capaz de lidar com a mudança e a incerteza;  

• que respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática;  

• que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania, pela solidariedade para com os 

outros, rejeitando toda as formas de discriminação e de exclusão social;  

• capaz de reconhecer a importância dos diferentes saberes para a sustentabilidade social, cultural, 

económica e ambiental de Portugal e do mundo;  

• com competência de trabalho colaborativo e de comunicação e capaz de continuar a aprendizagem ao longo 

da vida, enquanto fator decisivo para o seu desenvolvimento pessoal e para a sua intervenção social;  

• com múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade.  

 

in O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. (Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho) 

 

2.Visão 
 

A visão refere-se a uma ambição, a um estádio evolutivo que o AEI pretende alcançar, baseado na 

compreensão partilhada do que é hoje o AEI e do que se pretende que venha a ser.  

Assim, pretende-se que o AEI seja reconhecido como um espaço de aprendizagem de referência que educa: 

● para o futuro, privilegiando um ensino inclusivo e plural, assente na qualidade e no rigor, dotando os alunos 

de literacias que alicercem uma aprendizagem ao longo da vida; 

● para uma cidadania democrática e empreendedora, fomentando uma consciência individual e coletiva; 
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● para o desenvolvimento sustentável nas vertentes social, cultural, económica e ambiental, de forma a fazer 

face a um mundo em permanente evolução, incerto, complexo e ambíguo; 

● para o pensamento crítico e autónomo que potencie o desenvolvimento de inteligências em rede assentes 

na colaboração, no comprometimento, na interdependência e na integridade; 

● no respeito integral pela identidade de cada um. 

 

 

 

3.Valores 
 

A prossecução da missão e da visão, anteriormente explicitadas, encontra-se ancorada nos valores enunciados 

na figura seguinte e que se encontram consignados no Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho: 

 

 

 

  

 

• Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente 

da obrigação de responder pelas próprias ações e de as ponderar em função do bem comum.  

• Excelência e exigência – Aspirar ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter 

consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros.  

• Curiosidade, reflexão e inovação – Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas 

soluções e aplicações numa perspetiva de querer saber cada vez mais.  

• Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os 

princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 

sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor.  
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• Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, 

na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 

 

 

 

4.Ambição  
 

 

▪ Ser “a Escola” de Todos, alicerçada por Todos e projetada para Todos.  

 O sucesso de Todos faz parte da nossa ambição e “é a soma de pequenos esforços repetidos dia após 

dia.” (Robert Collier) 
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Capítulo II -  Caracterização do Agrupamento 

1.Composição 
O atual Agrupamento de Escolas de Ílhavo foi constituído por despacho de Sua Excelência, o Secretário de 

Estado, em 4 de julho de 2012. Por anterior despacho ministerial, foi ainda considerado Agrupamento de 

Escolas de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos e Agrupamento de Referência para a 

colocação de docentes na Intervenção Precoce. 

Atualmente, nove estabelecimentos de ensino integram o Agrupamento, com as respetivas tipologias, a saber: 

- Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes – atual sede do agrupamento (3º CEB e Secundário) 

- Escola Básica José Ferreira Pinto Basto (2º e 3º CEB) 

- Escola Básica Nossa Senhora do Pranto (Pré Escolar e 1º CEB) 

- Escola Básica do Corgo Comum (Pré Escolar e 1º CEB; conhecida como Escola da Coutada) 

- Escola Básica da Légua (Pré Escolar e 1º CEB) 

- Escola Básica de Vale de Ílhavo (Pré Escolar e 1º CEB) 

- Escola Básica de Ílhavo (Pré Escolar e 1º CEB) 

- Escola Básica da Chousa Velha (Pré Escolar e 1º CEB) 

- Escola Básica da Gafanha de Aquém (Pré Escolar e 1º CEB) 

2. Oferta Educativa e Formativa 
O AEI tem, ao longo dos anos, procurado sempre adequar a oferta educativa e formativa às necessidades e 

expetativas da nossa população escolar, sem descurar a realidade económica e social. 

A generalização da flexibilidade curricular, com a promulgação do Decreto-lei n.º 55/2018, no final do ano 

letivo 2017-18, conduziu a alterações na matriz curricular dos anos iniciais de ciclo de que se destacam a 

introdução das disciplinas de TIC no 5º ano, Cidadania e Desenvolvimento (1.º, 2.º, 3.º ciclos do Ensino Básico 

e Ensino Secundário, embora em modalidades diferentes) e a criação de uma disciplina, que se designou 

Projeto Turma, nos 5.º e 7.º anos, assente numa lógica de metodologia de projeto e que visa promover a inter 

e transdisciplinaridade das aprendizagens. 

De destacar, ainda, algumas linhas de atuação fundamentais assumidas pelo Agrupamento, nomeadamente 

a intervenção precoce na infância; o ensino bilingue de alunos surdos ou a diversificação de ofertas 

profissionalizantes e de percursos curriculares diferenciados. 

Os alunos têm, atualmente, ao seu dispor a seguinte oferta curricular: 
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Ensino Básico Ensino Secundário 

Percurso Regular  

• Pré-Escolar  

• 1.º ciclo do ensino básico (1.º ao 4.º ano)  

• 2.º ciclo do ensino básico (5.º ao 6.º ano)  

• 3.º ciclo do ensino básico (7.º ao 9.º ano)  

 

Outros percursos  

• Curso de Educação e Formação (CEF)  

 

 

Cursos Científico-Humanísticos  

• Ciências e Tecnologias  

• Línguas e Humanidades  

 

Cursos Profissionais  

• Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos  

• Técnico de Desporto  

• Técnico de Comércio 

• Técnico de cozinha e Pastelaria  

 

Educação e Formação de Adultos (EFA)  

• Tipo A/ B e tipo C – Secundário  

 

2.1. Ensino regular 
A oferta educativa do Agrupamento compreende todos os níveis da escolaridade obrigatória. Os currículos 

dos vários anos de escolaridade são os regulamentados pela legislação em vigor, havendo, no entanto, 

algumas decisões ao nível da matriz curricular que resultam da aposta deste agrupamento em projetos 

inovadores que contribuam para o objetivo último de formar cidadãos e cidadãs responsáveis e autónomos. 

No 1º ciclo do ensino básico, a oferta de escola recaiu no projeto “Ensino Experimental das Ciências”. 

No 2.º e 3.º CEB, o Ensino articulado da Música é uma possibilidade real. Ao nível das Línguas Estrangeiras, o 

agrupamento oferece três: Inglês, Francês e Espanhol. No 5º e 7º anos, a oferta complementar recaiu na 

disciplina de Projeto turma, no âmbito da qual se procura desenvolver a metodologia de projeto.  

No 3º CEB, no âmbito do Complemento à Educação Artística, a opção do agrupamento recaiu na disciplina de 

Técnicas de Expressão Artística. Por sua vez, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento funciona no 3º CEB, 

como autónoma e em regime anual, enquanto que, no 2º CEB, a opção recaiu num funcionamento semestral 

em alternância com a disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação.  

No ensino secundário, os cursos de ciências e tecnologias e de línguas e humanidades têm sido uma constante 

ao longo dos anos, havendo a possibilidade de abrir outras opções. 
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Como escola de referência para o ensino bilingue de alunos surdos, o agrupamento proporciona a estes alunos 

um conjunto de respostas específicas que passam pela lecionação de LGP (desde a pré até ao ensino 

secundário), Português língua segunda (PL2) ou outras respostas educativas, como a terapia da fala.  

2.2.CEF 
A par da oferta do curso geral do 3.º CEB, o agrupamento oferece também Cursos de Educação e Formação. 

Esta tipologia visa combater o abandono escolar e dar resposta a uma população escolar que sente 

necessidade de um ensino mais prático. A oferta passa, neste momento, por duas turmas Nível II, de tipo 2. 

2.3. Ensino profissional 
O ensino profissional é uma realidade cada vez mais expressiva no AEI. Esta é a solução para os alunos que, 

não pretendendo prosseguir estudos, procuram mais cedo o mercado de trabalho e para outros que anseiam 

por um ensino mais prático. Outros há que optam por esta via e acabam por prosseguir estudos. 

Tradicionalmente, o Agrupamento tem tido em funcionamento cursos na área da: restauração, informática, 

comércio e desporto, procurando sempre respeitar as áreas de interesse dos alunos e a 

realidade/necessidades do mercado de trabalho, em consonância com o Sistema de Antecipação de 

Necessidades de Qualificação. O AEI tem apostado na melhoria da qualidade desta oferta formativa, estando 

a ser implementado o alinhamento com o quadro EQAVET.  

2.4.EFA 
O Agrupamento apostou, este ano e à semelhança do que já aconteceu no passado, na educação de adultos, 

implementando um grupo EFA/S, procurando, deste modo, colmatar lacunas de qualificação de um grupo 

bastante significativo da população de Ílhavo.  

3.ORGANIZAÇÃO INTERNA 

3.1. EMAEI 
O decreto-lei n.º54/2018 introduziu uma nova forma de organização assente na autonomia escolar, na 

elevação de todos os profissionais intervenientes e na oferta de um sistema educativo diversificado e de 

qualidade, procurando dar resposta a todos os alunos com dificuldade de aprendizagem, em geral, e àqueles 

que necessitam de apoio mais específico. 

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), cujas funções, para além de sensibilização da 

comunidade educativa e definição das medidas de suporte à aprendizagem, abarcam o acompanhamento e 

monitorização da aplicação das medidas de suporte à aprendizagem, permite a garantia da qualidade do 

serviço prestado aos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

3.2. Centro de Apoio à Aprendizagem 
O Centro de Apoio à aprendizagem é uma estrutura que aglutina todos os recursos disponíveis na escola, 

assumindo-se, assim, como um espaço dinâmico, plural e agregador de recursos humanos e materiais, 
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mobilizando para a inclusão os saberes e as experiências de todos. Destacam-se, a este nível, as seguintes 

modalidades: o apoio ao estudo, o complemento de competências curriculares, o apoio específico no âmbito 

das diversas disciplinas, as tutorias, as coadjuvações, o apoio tutorial específico bem como o apoio a alunos 

com Português Língua Não Materna, cada vez mais solicitado, dado o aumento do número de alunos 

estrangeiros. 

3.3. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma unidade especializada de apoio ao processo de ensino-

aprendizagem, com um papel determinante no agrupamento. Atualmente, o SPO é constituído por uma 

psicóloga a tempo inteiro e uma a tempo parcial que, em colaboração com todos os elementos da comunidade 

educativa, promovem o apoio psicossocial de todos os intervenientes desta estrutura escolar (alunos, 

docentes, pais/encarregados de educação e pessoal não docente).  

O SPO também promove e dinamiza outras atividades, nomeadamente ações de formação, palestras, 

workshops, sessões de sensibilização e programas de orientação vocacional. Presta ainda atendimento a 

pais/encarregados de educação e a professores, trabalhando em estreita colaboração com estruturas 

externas como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).  

3.4. Biblioteca Escolar (BE) 
A BE desenvolve a sua ação em articulação não só com a escola onde está inserida, com os Departamentos 

Curriculares, Diretores de Turma, docentes das áreas curriculares e não disciplinares e 

professores/educadores em geral, como também com as várias escolas e/ou bibliotecas do agrupamento, 

com a Biblioteca Municipal de Ílhavo e ainda com as restantes Bibliotecas Escolares do Município. 

 Para além de ter plano de atividades próprio, que respeita os domínios de aplicação requeridos pela RBE, 

elabora, com os outros parceiros, um plano de atividades da Rede de Bibliotecas de Ílhavo (PPLL). 

As atividades da Biblioteca centram-se, essencialmente, na formação para as literacias da informação e dos 

media, no apoio ao estudo e na promoção da leitura, através de iniciativas diversas (concursos, encontros 

com escritores, sessões de leitura, oficinas de escrita, divulgação de livros, estabelecimento de parcerias, etc.). 

Constituindo uma base natural para o acesso ao mundo da informação e ensino das literacias, estimulam a 

investigação, a criatividade, a originalidade, a liberdade intelectual e o uso ético e responsável da informação 

e dos media. Estes espaços escolares são ainda, por natureza, mais do que espaços formativos, de 

acolhimento, leitura e informação, centros de aprendizagem, de apoio ao currículo e de construção de 

conhecimento onde, através da colaboração entre o professor-bibliotecário e os docentes, se concretiza o 

ensino integrado dos saberes disciplinares e das competências transversais, indispensáveis ao 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares e das literacias.  
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3.5. Atividades e Projetos de Complemento e Enriquecimento 
Curricular 
 

No Pré-escolar temos a dinamização da AAAF (Atividades de Animação e apoio à Família) que é assegurada 

pelas Associações de Pais em parceria com a Câmara Municipal de Ílhavo e que abrange o serviço de almoços 

e prolongamento de horário. Os Jardins de Infância também beneficiam da oferta do projeto de Iniciação à 

Natação (PIN), que já conta com alguns anos de implementação, e de uma aula de música semanal parceria 

da Câmara Municipal de Ílhavo. 

No 1º CEB, as Atividades de Enriquecimento Curricular são promovidas pela Câmara Municipal de Ílhavo que, 

desde há 13 anos, tem oferecido um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo ao nível da 

Atividade Física e Desportiva, da Ciência a Brincar, do Ensino de Música, da Atividade Lúdico-Expressiva, do 

Digital(mente), da Atividade Rítmica e Expressiva e dos Jogos de Raciocínio e Estratégia. 

O Agrupamento apresenta, ainda, um conjunto de apostas diversificadas que se tem traduzido num leque 

variado e enriquecedor de atividades/clubes/projetos/workshops, alguns dos quais já com larga tradição e 

que se destinam aos diversos graus de ensino: Desporto Escolar, Projeto Eco Escolas, Projeto Escola Azul, 

Projeto de Educação para a Saúde, Clube de Teatro MarAlegre, Parlamento de Jovens, Clubes, a par de outros 

projetos, em parceria com outras entidades/Instituições, como a Fábrica de Ciência Viva, a Vista Alegre, as 

Associações de Pais, a Junta de Freguesia de São Salvador, as Associações desportivas da região e Escola 

Segura. 

Nos dois últimos anos letivos, procurou-se implementar um projeto, em articulação com a CPCJ, de promoção 

de competências parentais, criando um espaço e tempo para a partilha de vivências, problemas, dúvidas quer 

entre pais quer com outros profissionais de áreas diversas, como a Psicologia ou a Saúde, entre outras. 

Em simultâneo, desenvolveu-se, no âmbito de uma outra parceria com a Cáritas –projeto NDesafios, o 

programa “criar alternativas comportamentais” que visa promover a aquisição de competências pessoais e 

sociais, bem como valores de Igualdade de Género,  de cidadania e  de uma cultura de não-violência. 

3.6.Parcerias e Protocolos 
O Agrupamento de Escolas de Ílhavo tem apostado no desenvolvimento de protocolos de colaboração com 

diversas entidades e empresas da região, quer no âmbito da formação em contexto de trabalho, da transição 

para a vida ativa, quer no domínio da cooperação institucional ou do enriquecimento curricular. Estando 

incluída num ecossistema, a escola gera e absorve influências, pelo que importa aprofundar o relacionamento 

entre stakeholders internos e externos. Da vasta lista de entidades e empresas que colaboram com o 

agrupamento, permitindo assim um trabalho mais transversal e completo, constam parceiros como: 

Câmara Municipal de Ílhavo 
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Junta de freguesia de São Salvador 

Universidade de Aveiro 

Universidade de Coimbra 

Escola Superior de Educação do Porto 

Escola Profissional de Aveiro (Erasmus+) 

Centro de Saúde de Ílhavo 

Hospital de Aveiro 

CASCI 

Santa Casa da Misericórdia 

Altice Labs ( projeto KhaLab) 

Património dos Pobres 

Empresas dos mais variados ramos e estabelecimentos comerciais 

Caixa de Crédito Agrícola  

Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

Illiabum Clube  

Os Ílhavos 

Escola Segura 

CPCJ 

Cáritas  



 

 

3.7. Diagnóstico Estratégico – Análise SWOT 
 

1. Pontos fortes e méritos a consolidar 2 - Fraquezas e dificuldades a ultrapassar 

•Reconhecimento, por parte da comunidade educativa, das escolas do 
Agrupamento como lugares seguros; 
 
•Resultados académicos superiores ou iguais às médias nacionais 
nas provas finais nacionais de 3º ciclo, de Português e de Matemática, 
e em alguns dos exames nacionais do ensino secundário, nos últimos 
anos letivos; 
 
•Diversidade e abrangência das atividades, dos projetos e parcerias 
(envolvimento da autarquia, poder local, entidades públicas e privadas 
do concelho e concelhos limítrofes), de natureza ambiental, 
desportiva, cultural e outras, como forma de estimular e valorizar as 
aprendizagens das crianças e dos alunos e, em simultâneo, melhorar 
as expetativas da comunidade escolar; 
 
•Abertura à comunidade e desenvolvimento de parcerias e projetos, 
com impacto relevante na prestação do serviço educativo e nas 
aprendizagens dos alunos; 
 
•Trabalho desenvolvido e reconhecido, enquanto Escola de 
Referência para o Ensino Bilingue de Alunos Surdos, promotor da 
igualdade de oportunidades e da inclusão e enquanto Agrupamento 
de referência para a Intervenção Precoce na Infância, promotor de um 
conjunto de medidas de apoio integrado centrado na criança e na 
família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, 
designadamente no âmbito da educação, da saúde e da ação social; 
 
•Contributo relevante das bibliotecas escolares, em articulação com a 
rede de bibliotecas, para a melhoria dos níveis de literacia;  
 
•Existência de práticas de autoavaliação institucional; 
 
•Adoção de medidas estratégicas de promoção do sucesso escolar, 
orientadas diretamente para a melhoria dos resultados, tais como as 
coadjuvações e os desdobramentos; 
 
•Prática institucionalizada de trabalho colaborativo entre os docentes; 
 
•Colaboração do Agrupamento com diferentes entidades locais 
(CPCJ; RSI; CAFAP; Gabinete de Apoio Psicológico- junta de 
freguesia São Salvador, etc) para o combate ao insucesso e ao 
abandono escolar precoce; 
 
•Existência de respostas educativas diferenciadas em sede de CAA 
para alunos com medidas adicionais (adequações curriculares 
significativas); 
 
•Aplicação de estratégias e de Planos de Suporte à aprendizagem e à 
inclusão pelos professores; 
 
•Uso generalizado de ferramentas informáticas, o que tem contribuído 
para a agilização dos procedimentos de gestão pedagógica e 
administrativa; 
 
•Grau de satisfação dos alunos e dos EE no apoio prestado e 
disponibilidade manifestada pelos órgãos de gestão, bem como por 
professores, assistentes administrativos e assistentes operacionais; 

•Instalações com problemas de conservação em escolas do 
Agrupamento, nomeadamente na Escola Secundária Dr. JCCG 
(escola sede); 
 
• Desadequação de alguns espaços de sala de aula aos 
desafios do séc. XXI; 
 
•Insuficiência de alguns equipamentos, espaços e materiais;  
 
•Alguma dificuldade por parte dos alunos na interiorização e 
cumprimento integral das regras de comportamento do 
Agrupamento; 
 
•Alguns resultados escolares ainda abaixo do esperado;  
 
•Qualidade das refeições servidas na maioria dos refeitórios 
escolares; 
 
•Dificuldade em implementar uma rede sólida de parcerias com 
serviços e instituições da comunidade com vista à 
implementação da vertente prática para desenvolvimento dos 
Planos Individuais de Transição (PIT) dos alunos com 
adequações curriculares significativas; 
 
• Desgaste do pessoal docente e não docente. 
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•Reconhecimento da eficácia dos processos de informação e 
comunicação sobre planificações, critérios de avaliação e 
desenvolvimento de aprendizagens dos alunos, por pais/EE; 
 
•Assunção das Associações de Pais como parceiros fundamentais na 
componente de apoio à família e outras valências; 
 
 
 

3 - Oportunidades a rentabilizar 4 – Ameaças 

•Protocolo de cooperação com a UA e com a Universidade de Coimbra 
no âmbito da prática pedagógica supervisionada (mestrados em 
Educação), do Projeto de Intervenção Educacional (licenciaturas em 
Educação Básica) e outros; 
 
•Reforço de parcerias com entidades empresariais e comerciais de 
concelhos vizinhos; 
 
•Alargamento da rede de parcerias a instituições de ensino superior; 
 
•Existência de uma rede de escolas de proximidade, na educação pré-
escolar e do 1º ciclo, com um parque escolar de qualidade na 
generalidade dos estabelecimentos de ensino onde são ministrados 
estes níveis/ciclos de ensino; 
 
•Envolvimento do Agrupamento em diversos projetos em colaboração 
com entidades como a Altice Labs, autarquia e instituições de ensino 
superior, entre outros; 
 
•Gestão curricular com implementação de domínios de autonomia 
curricular; 
 
•Implementação de um processo de certificação de qualidade dos 

cursos profissionais alinhado com o Quadro EQAVET 

•Diminuição da taxa de natalidade e da população residente no 
concelho; 
 
•Baixas expetativas escolares, por parte de alguns alunos e 
respetivas famílias; 
 
•Diminuto reconhecimento da Escola como oportunidade de 
promoção cívica, social e profissional; 
 
•Instabilidade e/ou alternância das políticas educativas 
nacionais, impedindo a consolidação e avaliação de medidas 
implementadas; 
 
•Insuficiência de recursos humanos, nomeadamente nos SPO; 
técnicos especializados (terapeutas da fala, técnicos de ação 
social); e assistentes operacionais;   
 
•Burocratização excessiva do trabalho do professor e risco de 
perda da identidade da profissão; 
 
•Envelhecimento do PD e PND. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III - Plano de Ação Estratégica do 
Agrupamento  

Domínio 1 –Resultados Escolares  
Objetivo fundamental: Promover o sucesso educativo e a melhoria da qualidade das aprendizagens nos 

diferentes ciclos de ensino do Agrupamento 

Objetivos Ações a promover Indicadores Evidências Metas 

1.Melhorar as taxas de 

transição de ano e de 

conclusão de ciclo 

 

2.Melhorar os percursos 

diretos de sucesso em 

todos os ciclos  

 

3.Melhorar as taxas de 

conclusão dos cursos 

profissionais  

 

 

 

● Consolidação da implementação de 

medidas de promoção do sucesso escolar e da 

qualidade das aprendizagens com base na 

análise e monitorização sistemática dos 

resultados da avaliação interna e externa 

● Otimização da ação entre:  

     - os docentes dos Conselhos de 

Turma/Conselho de ano, os professores de 

educação especial e/ou tutores, professores 

de apoio/complemento de competências 

curriculares com vista a uma intervenção mais 

eficaz na gestão e orientação curricular da 

turma / grupo 

 

●Promoção das literacias, através da 

dinamização de atividades específicas, junto 

da comunidade escolar e educativa, 

nomeadamente pelas Bibliotecas Escolares e 

► Taxas de : 

◦sucesso 

◦qualidade de sucesso 

◦percursos diretos de sucesso 

em cada ciclo 

 ◦taxas de conclusão do ensino 

profissional  

 

 

► Avaliação do impacto do 

plano de promoção do sucesso 

escolar   

 

► Plano anual de atividades da 

biblioteca: ações de promoção 

da literacia 

♦Relatório de 

autoavaliação; 

Dados do MISI; Inovar 

e Infoescolas  

 

 

 

 

♦ Plano de promoção 

do sucesso escolar 

 

♦Relatório de 

autoavaliação  

 

 

→Melhorar o desempenho dos alunos quer em 

termos de avaliação interna e externa quer   em 

termos de aprendizagens significativas e 

contextualizadas  

 

→No 1º ciclo, as taxas de transição devem 

aproximar-se dos 100% em qualquer ano de 

escolaridade 

 

→Aproximar ou igualar as taxas de sucesso das 

médias nacionais 

 

→Melhorar as taxas de qualidade de sucesso 

em cada ano de escolaridade 
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4.Melhorar a qualidade 

do sucesso 

 

 

 

 

 

 

 

5. Continuar a reduzir as 

taxas de abandono 

escolar  

 

pela mobilização do Referencial Aprender 

com a Biblioteca Escolar 

 

● Melhoria da articulação inter e intraciclos, 

com vista a assegurar uma efetiva 

sequencialidade das aprendizagens entre os 

diferentes ciclos e anos de educação e ensino, 

que se traduza numa evolução consistente 

dos resultados académicos 

 

● Monitorização sistemática dos alunos em 

risco de insucesso ou abandono escolar, em 

parceria com as entidades competentes, 

implementando planos de ação adequados a 

cada caso 

 

●Promoção de ofertas educativas que 

respondam aos interesses e necessidades dos 

alunos  

●Promoção da formação contínua dos 

professores em áreas direcionadas para a 

melhoria dos desempenhos  

 

 

► Número de reuniões de 

articulação  

 

 

 

 

► Número de sinalizações  

► Redução anual da taxa de 

abandono escolar  

 

 

 

 

► Plano de formação: aumento 

anual do número de ações 

promovidas neste âmbito e seu 

impacto na melhoria das 

práticas  

 

♦ Atas 

♦Relatórios de 

atividades 

 

 

 

 

♦Relatório de 

avaliação da RBE   

♦ Taxa de abandono 

♦ Relatórios DT 

 

 

 

♦ Plano de formação 

→Melhorar as taxas de percursos diretos de 

sucesso  

 

→Promover, pelo menos, uma atividade de 

articulação por turma, por período letivo 

 

→Continuar a reduzir os níveis de abandono 

escolar, igualando as médias nacionais 

 

→ Aumento de 10% em cada ano do número de 

atividades da BE em articulação com as 

estruturas pedagógicas e os docentes 

 

 

 

→Promover, pelo menos, uma ação por ano 

orientada para a melhoria dos desempenhos 
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6.Conhecer o percurso 

dos alunos após a 

conclusão do ensino 

secundário 

●Sistematização de práticas de 

acompanhamento dos alunos após a 

conclusão do ensino secundário, quer 

regular, quer profissional, com vista a 

conhecer o impacto da Escola no seu 

percurso de vida 

●Consolidação de atividades envolvendo ex-

alunos, como forma de motivação para os 

atuais alunos 

►Número de contactos 

estabelecidos com os ex-alunos 

igual ou superior a dois por ano 

►  presença e envolvimento 

dos ex-alunos em atividades 

promovidas pelo Agrupamento 

♦ Registos de 

contactos efetuados 

pelo SPO  

 

♦ PAA 

→ Aumentar a participação de ex-alunos em 

atividades promovidas pelo agrupamento  

 

7.Comprometer 

encarregados de 

educação e alunos no 

processo educativo  

 

 

●Promoção do envolvimento dos pais e 

encarregados de educação no 

acompanhamento do percurso escolar dos 

seus educandos e na melhoria de resultados 

académicos e sociais  

►  Número de presenças do 

encarregado de educação nas 

diversas atividades e/ reuniões 

promovidas pelo Agrupamento 

 

♦ Registos dos 

diretores de turma;  

♦ Atas 

♦ PAA 

→ Melhorar o envolvimento dos pais e 

encarregados de educação no 

acompanhamento dos seus educandos  
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Domínio 2 – Práticas educativas 
Objetivo fundamental: Prestar um serviço educativo de reconhecida qualidade e mérito 

 

Objetivos Ações a desenvolver Indicadores  Evidências  Metas  

1.Implementar um projeto 

de autonomia e 

flexibilidade curricular, 

visando a melhoria das 

aprendizagens dos alunos e 

o desenvolvimento das 

áreas de competência 

consignadas no Perfil dos 

Alunos  

2.Ampliar a qualidade das 

aprendizagens através de 

um rigoroso planeamento e 

articulação entre as 

diferentes estruturas 

educativas 

 

3.Melhorar o 

●Implementação progressiva de um projeto 

de flexibilização do currículo promotor de: 

- práticas letivas inovadoras, 

contextualizadas e coerentes; 

- com recurso a metodologias ativas e 

diversificadas, parcerias pedagógicas e 

supervisão pedagógica entre pares; 

- desenvolvimento nos alunos de métodos 

de trabalho, curiosidade intelectual, hábitos 

de discussão e argumentação, espírito de 

cooperação, intervenção e criatividade 

 

 

 

●Oferta de atividades extracurriculares, de 

► Número de ações promovidas 

no âmbito do Plano anual de 

ação estratégica  

 

► Implementação de domínios 

de autonomia curricular  

 

►  Número e impacto de 

atividades laboratoriais e 

científicas, encontros/palestras 

de debate científico, 

aproveitando plenamente todos 

os recursos disponíveis no âmbito 

das ciências experimentais 

 

►  Grau de satisfação dos alunos 

♦Atas  

♦Planos de trabalho de 

turma  

♦Relatórios   

 

 

♦ Registos de atividades 

♦ PTT 

♦ PAA 

 

 

 

 

→Implementar anualmente um 

Plano de Ação Estratégica após a 

avaliação dos resultados   

 

 

→Implementar domínios de 

autonomia curricular em cada ciclo 

de escolaridade com vista a uma 

aprendizagem de qualidade e 

coerente  
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desenvolvimento das 

literacias cultural, científica 

e tecnológica e a educação 

para a cidadania global   

 

 

4.Promover ações que 

valorizem o exercício de 

uma cidadania ativa e 

responsável nas vertentes 

da saúde, do bem-estar e 

da sustentabilidade social, 

cultural, ambiental e do 

empreendedorismo 

enriquecimento curricular, projetos e 

clubes de âmbito artístico, científico, 

tecnológico e desportivo, otimizando os 

recursos humanos, e de acordo com os 

interesses e perfil de aprendizagem dos 

alunos 

●Dinamização de iniciativas/projetos 

locais, nacionais e internacionais, 

articulados com o currículo e que : 

- envolvam os alunos, os encarregados de 

educação e outros elementos da 

comunidade educativa, promovendo a 

multi/interculturalidade, a educação 

ambiental, a educação para a saúde e o 

empreendedorismo 

inscritos em atividades/ projetos 

/clubes 

 

 

 

►  Número e abrangência das 

iniciativas / projetos locais, 

nacionais e internacionais  

♦ Inquéritos de satisfação 

 

 

♦ Relatórios  

♦ Redes sociais, meios de 

comunicação social 

5.Melhorar o cumprimento 

de regras e existência de 

um clima de disciplina no 

Agrupamento 

 

 

 

 

●Promoção de iniciativas que visam a 

sensibilização para a importância de um 

clima de disciplina, nomeadamente através 

de: 

   - reuniões do Órgão da Direção com 

encarregados de educação;  

  -  envolvimento dos alunos no diagnóstico 

das situações problemáticas – Assembleia 

de alunos (Delegados de Turma) com o 

► Número de ocorrências 

disciplinares 

 

 

 

► Número de 

atividades/projetos  

♦ Relatórios do Gabinete 

do aluno 

 

♦ Registos de ocorrências 

 

♦ Relatórios 

 

 

→ Diminuir progressivamente o 

número de participações do 

incumprimento de deveres cívicos e 

das regras de convivência  

 

 

→ Aumentar gradualmente o grau 



  

 

 

22 

Diretor (trimestral).  

• Apoio tutorial específico 

●Realização de atividades de 

formação/capacitação para a resolução de 

problemas de indisciplina por parte de 

docentes, não docentes e encarregados de 

educação 

●Articulação com equipas 

multidisciplinares, instituições parceiras 

locais, Associação de Pais, bem como a 

Associação de Estudantes e outros alunos 

em projetos de promoção de disciplina 

com os seus pares 

●Promoção da educação para a cidadania 

responsável, interventiva e solidária 

 

 

 

 

 

 

►  Número de atividades  

 

 

 

►  Número de ações/reuniões 

 

 

♦ Atas  

 

 

 

 

 

 

 

♦ PAA 

de satisfação relativamente ao 

ambiente escolar  

 

 

 

→ Promover uma educação para a 

cidadania responsável e 

interveniente  

 

 

6.Integrar o processo de 

avaliação das 

aprendizagens no processo 

de ensino/aprendizagem  

 

 

●Consolidar a utilização de técnicas e 

instrumentos de avaliação diversificados, 

de acordo com as metodologias e a 

natureza das aprendizagens e numa 

perspetiva formativa 

●Definição conjunta de 

atividades/estratégias/práticas 

►  Diversidade dos instrumentos 

e técnicas de avaliação  

 

 

 

♦ Critérios de avaliação  

♦ Atas 

 

♦ Plano de trabalho de 

turma 

→ Consolidar a perspetiva 

formativa da avaliação  

 

→ Diversificar a utilização de 

instrumentos/técnicas de avaliação 

diferentes 
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pedagógicas de avaliação formativa 

●Sistematizar a utilização dos dados da 

avaliação externa no planeamento do 

processo de ensino/aprendizagem  

 ♦ PAA 

♦ Relatórios de 

autoavaliação 

 

 

 7. Fomentar a qualidade e 

excelência das práticas 

educativas 

 

 

 

 

 

 

 

●Partilha de boas práticas que promovam 

a melhoria das aprendizagens 

●Realização, no âmbito dos vários ciclos de 

ensino/grupos disciplinares, de jornadas, 

colóquios e intervenções cívicas, sociais e 

pedagógicas 

 

●Promoção de reuniões regulares com as 

diferentes estruturas/entidades para 

divulgação da missão e objetivos do 

agrupamento 

 

► Número de atividades de 

divulgação de boas práticas  

♦Atas,  

♦Registos 

♦Relatórios de 

autoavaliação  

 

♦Plano Anual de 

Atividades  

♦PTT 

 → Realizar, pelo menos, uma 

atividade por ano de divulgação de 

boas práticas  
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Domínio 3 – Equidade e inclusão 
Objetivo fundamental: Consolidar dinâmicas educativas inclusivas  

 

Objetivos Ações a desenvolver Indicadores  Evidências  Metas 

1.Promover a equidade e 

inclusão de todos os alunos  

 

2.Promover uma abordagem 

multinível conducente à 

melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos com 

necessidades específicas 

 

 

 

3.Definir uma rede estável e 

alargada  de parceiros com vista 

à  transição para a vida ativa 

dos alunos com necessidades 

● Promoção da igualdade de 

oportunidades através da diferenciação 

pedagógica, em contextos de 

aprendizagem formal, numa lógica de 

abordagem multinível 

● Consolidar o Centro de Apoio à 

Aprendizagem como estrutura agregadora 

e promotora da otimização dos recursos 

existentes  

 

●Otimização do envolvimento dos serviços 

de psicologia e orientação na orientação 

escolar e no sucesso educativo dos alunos 

●Promoção da formação para pessoal 

docente e não docente sobre educação 

inclusiva 

► Avaliação da eficácia das 

medidas implementadas (taxa de 

sucesso) 

 

► Número de alunos a realizar 

PIT 

 

 

 

► Número de protocolos   

♦PTT; PSAI; RTPs e 

PEIs 

 

 

 

♦Oferta formativa 

 

 

♦Relatórios de 

tutorias 

 

 

♦Plano anual de 

atividades 

→ Melhorar a adequação dos 

percursos de aprendizagem aos perfis 

de funcionalidade 

 

 

→ Potenciar o ensino prático e 

experimental, no âmbito do plano 

curricular, visando a aprendizagem 

criativa e ativa 

 

→ Melhorar os níveis de inserção na 

vida ativa dos alunos com 

necessidades específicas  
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específicas ● Aplicação de programas educativos 

individuais com respostas específicas, e o 

necessário apoio especializado, para alunos 

com Medidas de Suporte à aprendizagem e 

à inclusão 

●Criação e aplicação de planos individuais 

de transição que possibilitem a integração 

dos alunos com medidas adicionais (alínea 

c), na vida ativa 

●Oferta de cursos e “percursos” formativos 

diversificados e adequados ao interesse 

e/ou perfil dos alunos, nomeadamente os 

de cariz profissional ou profissionalizante 

♦Protocolos e 

parcerias 

4.Continuar a reduzir o 

abandono escolar e, em 

particular, dos alunos com 

necessidades específicas 

 

●Identificação e encaminhamento precoce 

de situações de alunos com dificuldades de 

aprendizagem 

●Intervenção precoce em crianças que 

evidenciem problemas de comportamento, 

linguagem e/ou desenvolvimento 

●Promoção de um trabalho articulado com 

os parceiros da comunidade com vista ao 

combate ao abandono escolar 

► Número de intervenções da 

ELI 

 

► Número de sinalizações 

 

►  Taxa de abandono escolar dos 

alunos com necessidades 

específicas 

 

♦Projetos 

 

♦Parcerias 

 

→ Reduzir, pelo menos em 2%, a 

taxa de abandono escolar dos alunos 

com necessidades específicas  
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Domínio 4 – Imagem e identidade do Agrupamento 
Objetivo fundamental: Fortalecer a imagem e identidade do Agrupamento na comunidade  

 

Objetivos Ações a desenvolver Indicadores Evidências Metas 

1.Reforçar a identidade 

e coesão do  

Agrupamento  

 

2.Fomentar o sentido de 

pertença ao AEI  

 

3.Promover 

externamente a imagem 

do agrupamento 

 

●Realização de eventos agregadores que 

deem uma marca identitária ao agrupamento 

e que promovam a sua imagem na 

comunidade  

(por ex., o Dia do Agrupamento) 

●Melhoria da comunicação interna (correio 

eletrónico institucional e moodle) e externa 

(gestão eficaz da Web, dos media e da 

newsletter) do Agrupamento conducente à 

sua valorização 

●Realização de ações externas de publicitação 

da oferta formativa 

 

●Dinamização de ações de esclarecimento 

sobre a oferta formativa, exames nacionais e 

saídas profissionais 

 

►  Grau de satisfação dos 

stakeholders internos e externos  

 

 

 

►  Índices de participação nas 

atividades  

♦ Inquérito por 

Questionário 

♦ Registos 

♦ Relatórios 

♦ Publicações 

 

→ Melhorar a imagem do 

Agrupamento na comunidade  

 

→ Promover o reconhecimento do 

AEI como escola de referência pela 

qualidade e inovação  
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4.Fortalecer a imagem 

da escola de referência 

para a educação bilingue 

de alunos surdos e para 

a intervenção precoce 

na infância 

●Promoção, externamente, das iniciativas no 

âmbito da escola de referência para o ensino 

bilingue de alunos surdos e de intervenção 

precoce na infância 

 

●Divulgação das boas práticas e dos materiais 

produzidos neste âmbito (educação bilingue 

de alunos surdos e intervenção precoce) 

► Grau de satisfação dos utentes 

da unidade  

 

 

♦ Inquérito por 

Questionário 

♦PAA 

♦Registos 

♦Atas 

 

→ Promover o reconhecimento do 

AEI como escola de referência para 

a educação bilingue de alunos 

surdos e para a intervenção 

precoce na infância 

 

5.Fomentar o 

desenvolvimento e 

reconhecimento da 

comunidade 

 

●Realização de atividades para o 

reconhecimento do mérito académico, social 

e desportivo  

●Divulgação junto da comunidade das 

atividades realizadas no Agrupamento 

●Realização de atividades/mostras que 

promovam a inovação e criatividade e que 

fortaleçam a interação entre a escola e o 

meio e/ou promovam a projeção do 

agrupamento na comunidade educativa 

► Número de alunos a quem é 

reconhecido o mérito académico, 

desportivo e/ou social 

 

► Índices de participação da 

comunidade nas atividades de 

reconhecimento 

 

 

 

 

♦PAA 

 

♦Registos 

→ Consolidar o reconhecimento do 

mérito académico, social e 

desportivo 

6.Melhorar a 

participação dos alunos 

● Realização regular de assembleias de 

delegados de turma 

► Número de assembleias de 

delegados 

♦PAA 

 

→ Realizar no mínimo duas 

assembleias de delegados por ano 
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na vida da escola  ●Promoção da participação dos alunos nas 

atividades da escola 

● Promoção do desenvolvimento de projetos 

da iniciativa dos alunos  

 

► Índices de participação dos 

alunos nas atividades 

 

► Número de projetos da 

iniciativa dos alunos  

♦Atas 

 

♦Registos 

Aumentar os níveis de participação 

dos alunos na vida da escola 

→ Realizar, anualmente, pelo 

menos um projeto da iniciativa dos 

alunos 
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Domínio 5 – Liderança e autoavaliação 
Objetivo fundamental: Promover uma liderança democrática estimuladora da participação de todos e de 

cada um na prossecução dos objetivos do projeto educativo 

 

Objetivos Ações a desenvolver Indicadores Evidências  Metas 

1.Valorizar as lideranças 

de topo e intermédias 

 

2.Melhorar a participação 

da comunidade na 

tomada de decisão  

 

 

3.Articular o plano anual 

de atividades com o 

plano de ação educativa 

da autarquia 

 

 

4. Reforçar as parcerias, 

protocolos e projetos 

●Consolidação de uma liderança de 

proximidade, de cariz democrático e 

promotora da participação plena da 

comunidade nos órgãos de gestão do AEI  

●Desenvolvimento da capacidade das 

lideranças intermédias, através do recurso a 

formação específica, visando operar mudanças 

efetivas nas práticas docentes 

●Promoção de uma gestão partilhada dos 

principais problemas que afetam o 

Agrupamento, envolvendo, nas tomadas de 

decisão, as diferentes estruturas de supervisão 

e coordenação intervenientes no processo 

educativo 

●Promoção do compromisso das lideranças 

intermédias docentes e não docentes com o 

projeto educativo 

► Grau de satisfação da 

comunidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦Inquéritos de 

satisfação 

♦Grau de participação 

dos diferentes 

elementos nas 

diferentes 

iniciativas/atividades  

projetos e parcerias 

estabelecidas  

♦PAA  

♦Protocolos   

♦Relatórios  

 

→ Potenciar e projetar a imagem 

do AEI junto da comunidade  

 

 

→ Incrementar a participação de 

todos na tomada de decisão  

 

→ Reforçar /diversificar e 

adequar os projetos/ 

parcerias/protocolos aos 

objetivos do projeto educativo 

→ Diversificar as parcerias 

promotoras da 

inclusão e da intervenção social, 

implicando mais duas 
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com instituições da 

comunidade local, 

nacional e internacional 

de modo a promover 

aprendizagens 

significativas e de 

qualidade, a melhoria das 

práticas e a 

multiplicidade de 

oportunidades 

 

 

 

●Envolvimento das associações de pais no 

plano anual de atividades 

●Integração no plano anual de atividades 

promovido pela autarquia, em particular, da 

articulação com o Serviço de Educação do 

Município de Ílhavo 

 

 

●Manutenção e estabelecimento de parcerias, 

protocolos e projetos, com impacto relevante 

na prestação do serviço educativo e nas 

aprendizagens dos alunos de: 

- colaboração de âmbito pedagógico, científico 

e cultural, nas vertentes de investigação e 

inovação, com outras escolas (nacionais e 

estrangeiras), com a Universidade de Aveiro e 

outras instituições de ensino superior. 

- integração plena dos alunos na vida ativa em 

articulação com o tecido empresarial 

●Desenvolvimento de ações com vista ao 

envolvimento do agrupamento em ações 

transnacionais destinadas quer a jovens 

alunos, quer a professores e/ou outros 

 

 

 

 

 

 

► Número e impacto de 

atividades dinamizadas em 

articulação com o SEMI 

 

 

 

 

 

► Número e impacto de 

protocolos, parcerias e projetos  

 

 

instituições, uma  

nacional e outra internacional 
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profissionais do agrupamento de escolas 

●Promoção de reuniões com diferentes 

estruturas/entidades para divulgação da 

missão e objetivos do agrupamento 

 

7.Promover o 

desenvolvimento 

profissional do pessoal 

docente e do pessoal não 

docente 

 

● Elaboração (anual) do Plano de Formação do 

pessoal docente e não docente do 

Agrupamento, em áreas consideradas 

prioritárias e essenciais, em articulação com o 

CFAECIVOB 

 

► Número de atividades de 

formação 

► Impacto das mesmas nas 

práticas 

♦Relatórios 

♦Plano de Formação  

→ Promover um plano de 

formação adequado às 

necessidades do corpo docente e 

não docente  

8. Sustentar a definição de 

planos de ação 

estratégica, visando a 

reconstrução da ação e a 

melhoria do desempenho, 

nos resultados da 

autoavaliação  

 

 

 

●Realização sistemática de práticas de 

monitorização, avaliação e supervisão dos 

processos, das ações e dos resultados escolares 

obtidos como medida geradora de informação 

de retorno e reguladora do processo de ensino 

e de aprendizagem, tendo em vista a melhoria 

progressiva 

 

●Monitorização sistemática da eficácia das 

ações e dos projetos, de forma a conhecer o seu 

contributo para a consolidação dos saberes dos 

alunos e a qualidade das aprendizagens e, 

► Grau de satisfação dos utentes  

- Monitorização regular da 

qualidade dos serviços prestados 

no Agrupamento 

► Índice de  envolvimento da 

comunidade educativa ( PD, PND, 

EE, alunos, Parceiros, Entidades) 

no processo de autoavaliação 

 

 

♦Inquéritos de 

satisfação 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Aumentar o grau de satisfação 

dos utentes  

 

 

→ Elaborar anualmente planos de 

ação estratégica  em função dos 

resultados dos processos de 

autoavaliação e monitorização 

internas e da avaliação externa  
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consequentemente, o impacto na melhoria dos 

resultados 

♦Relatórios de 

autoavaliação do 

Agrupamento  

 

9.Implementar o sistema 

de garantia de qualidade 

certificado, alinhado com 

o EQAVET para os cursos 

profissionais  

● Adotar medidas e estratégias de melhoria que 

reflitam as conclusões da monitorização e da 

autoavaliação dos cursos profissionais 

 

●Ampliar a participação dos stakeholders 

► Taxas de sucesso dos cursos 

profissionais  

►  Certificação de qualidade  

 

►Grau de satisfação dos 

♦Divulgação/publicaç

ão dos documentos 

na página do 

Agrupamento  

♦Relatórios de 

→ Ampliar a qualidade dos cursos 

profissionais, melhorando os 

indicadores de qualidade 

definidos, de acordo com o 

constante no respetivo Plano de 

ação 1 

                                                             
1  

 Situação de Atual 
 

Objetivos/metas 
 

Indicador 4 taxa de conclusão em cursos de EFP 
 

2014 - 2017: 15% 
 
 

2019-2020: 70% 
2020-2021: 71%  
2021-2022: 72% 

Indicador n.º 5 -taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP  
 

2014 – 2017: 90%  
 

2019-2020: 75% 
2020-2021: 80%  
2021-2022: 85%  
 

Indicador nº 6 utilização das competências adquiridas no local de trabalho 2014 – 2017 :  
6a) 100% 
6b )  
 

2019-2020:  
6a) 50%  
6b )  
2020-2021 
6a) 55%  
6b )  
2021-2022 
6a) 60%  
6b )  
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10.Melhorar a  

qualidade do ensino 

profissionalizante 

internos e externos na implementação de uma 

visão e ação estratégicas para o ensino 

profissional 

 

 

stakeholders internos e externos  

 

 

monitorização 

trimestrais das 

diferentes equipas 

♦Inquérito por 

questionários aos 

stakeholders internos 

e externos  

                                                             

 

 

 



 

 

 

Capítulo IV – Avaliação, revisão e divulgação do 
Projeto Educativo 

Avaliação e revisão/monitorização  
O presente Projeto Educativo terá, nos termos da lei, uma vigência de três anos letivos. 

A avaliação do PE assume real importância na medida em que permite aferir indicadores e irá fornecer dados 

que permitirão considerar novas tomadas de decisão, sempre numa atitude de contínua melhoria. 

A sua avaliação será feita, no termo de cada ano letivo, pela equipa de autoavaliação do agrupamento, 

abrangendo as atividades e os resultados do agrupamento, sem prejuízo das competências do Conselho Geral, 

previstas na alínea c), do ponto 1, do artigo 13º do decreto-lei n.º75/2008 de 22 de abril, com a redação dada 

pelo decreto-lei n.º137/2012, de 2 de julho, realizando-se a sua avaliação final definitiva pelo Conselho Geral, 

completado o seu ciclo de aplicação. 

 A avaliação do projeto educativo visa aferir o grau de realização e de eficácia das ações elencadas no seu 

plano de ação estratégica, de modo a permitir a (re)orientação do próprio projeto. 

 

Divulgação do Projeto Educativo 
 

Este Projeto será divulgado a toda a comunidade através de: página eletrónica do Agrupamento; envio por 

correio eletrónico para toda a comunidade escolar; colocação de um exemplar, para consulta, nos diversos 

estabelecimentos de ensino, na Associação de Estudantes, nas Bibliotecas Escolares e nos SAE.  

 

Ser “a Escola” de todos, alicerçada por todos e para todos é a missão subjacente à política educativa 

definida no presente documento, que deve orientar o nosso trabalho educativo e a todos implicar.  

Considerações finais  
 

Em Anexos, encontram-se os dados e documentos adicionais sobre a metodologia usada na construção deste 

PE, o contexto, a caracterização do Agrupamento, dinâmicas escolares no AEI desde 2016/2017 (evolução da 

população escolar, caracterização das famílias, caracterização académica e profissional dos progenitores), 

bem como os critérios pedagógicos de constituição de turmas. 

Estes documentos fazem parte integrante do Projeto Educativo.  
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Siglas 
 

ACS – Adequações curriculares significativas 

AEC – Atividade(s) de enriquecimento curricular 

AEI – Agrupamento de Escolas de Ílhavo 

ASE – Ação social escolar 

CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem 

CCC – Complemento de competências curriculares 

CEB – Ciclo de ensino básico 

CEF – Curso de Educação e Formação (de Jovens) 

CEI- Currículo específico individual 

CG – Conselho Geral 

CMI – Câmara Municipal de Ílhavo 

CP – Conselho Pedagógico 

EBJFPB – Escola Básica José Ferreira Pinto Basto 

EMAEI – Equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva  

EFA- Educação e Formação de adultos  

ES – Ensino secundário 

ESDJCCG – Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino 

Gomes 

EE – Encarregado/a de educação 

LGP – Língua Gestual Portuguesa 

PAAA – Plano anual de atividades do agrupamento 

PD – Pessoal Docente 

PE – Projeto Educativo 

PIE – Projeto de Intervenção Educacional (UA) 

PIT – Plano Individual de Transição  

PND – Pessoal Não Docente 

SAE – Serviços de administração escolar 

SPO – Serviços de psicologia e orientação escolar 

TIC – Tecnologias da informação e comunicação 

UA – Universidade de Aveiro 

 Aprovação 
A proposta de Projeto Educativo foi aprovada em reunião do Conselho Pedagógico, realizada em  

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

O presente documento constitui-se como a versão final do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de 

Ílhavo, a vigorar no triénio letivo de 2019-2021, e foi aprovado em reunião do Conselho Geral, realizada em  

 

O Presidente do Conselho Geral, 
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ANEXOS 
 

 

 

 

1. Metodologia utilizada na construção do Projeto 
Educativo 
 

A elaboração do PE é da competência do Conselho Pedagógico e a metodologia prevista e utilizada no 

processo de elaboração, coordenado pela Diretora, foi a seguinte: 

 

1ª fase – A partir de outubro de 2019, recolha de informação a partir de vários dados internos do Agrupamento 

(resultados escolares, eficácia de medidas de apoio educativo, questionários sobre contexto familiar dos 

alunos…), na MISI (e outras fontes da tutela) com vista à caracterização do contexto. 

2ª fase – Organização e tratamento da informação. 

3ª fase – Definição da estrutura do PE. 

4ª fase – Elaboração de questionários para os vários intervenientes da comunidade (alunos, encarregados de 

educação, professores, pessoal não docente, parceiros), visando o diagnóstico estratégico (análise SWOT). 

5ª fase – Análise e redação de conclusões. 

6ª fase – Elaboração da proposta do PE a submeter ao CP. 

7ª fase – Apreciação e aprovação do documento pelo CP. 

8ª fase – Redação do documento a submeter ao Conselho Geral. 

9ª fase – Divulgação do documento aprovado pelo CG à comunidade escolar e educativa. 
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2. Contexto e Caracterização do AEI 
 

2.1 O Município de Ílhavo 
 

Com uma área territorial de cerca de 76 km2, o Município de Ílhavo situa-se na Orla Litoral Sul do Distrito de 

Aveiro, fazendo parte da Região Centro e do Baixo Vouga do País, integrando, igualmente, a sub-região do 

Baixo-Vouga (NUT III), na Região Centro de Portugal. Confina geograficamente com dois municípios: a norte e 

nordeste com o município de Aveiro e a sul com o de Vagos, sendo dividido por dois canais da Ria de Aveiro 

(o canal de Mira e o rio Boco). 

O Município de Ílhavo possui duas cidades: a Cidade de Ílhavo, cuja elevação ocorreu a 13 de julho de 1990 e 

que é também a que apresenta um maior número de habitantes, e a Cidade da Gafanha da Nazaré. O 

Agrupamento situa-se em S. Salvador, a única freguesia da cidade de Ílhavo, integrando o concelho com o 

mesmo nome. De acordo com o INE, a densidade populacional é de 525.1 hab/km2, sendo o Município de 

Ílhavo aquele que apresenta a maior densidade populacional da Região de Aveiro. 

No que toca à distribuição da população por grupos etários, a maior parte situa-se na faixa etária entre os 25 

e os 64 anos, encontrando-se em 2º lugar a faixa etária com mais de 65 anos e, em 3º, aqueles que se 

encontram entre os 0 e os 14 anos. De notar que, de acordo com os Censos de 2011, se tem assistido a uma 

diminuição do número de habitantes situado nas duas faixas etárias menores – o-14 e 15-24 anos, mas a um 

aumento dos que se situam na faixa etária dos 25 -64 ou com mais de 65 anos.  

A população decresceu entre as décadas de 60 e 70, aventando-se como explicação para tal a onda de 

emigração a que se assistiu neste período. Contudo, desde a década de 80, tem-se assistido a uma tendência 

de constante crescimento, registando-se um aumento populacional na ordem dos 12%, entre 1991 e 2001, e 

de 3,73%, entre 2001 e 2011.De acordo com os dados dos Censos 2011, o município apresentava um total de 

38 598 habitantes. 

A profunda ligação de Ílhavo à pesca do bacalhau e a toda a sua epopeia vivida nos mares frios da Gronelândia 

e da Terra Nova está presente na memória coletiva, que excede os limites do concelho. A indústria 

de transformação de peixe, a produção de sal, a pesca artesanal, a construção naval e as atividades portuárias, 

com a instalação do Porto de Aveiro, na Gafanha da Nazaré foram marcos economicamente muito relevantes 

para o município. A par com estas atividades, ganha especial relevância a indústria cerâmica, em especial a da 

porcelana, a partir do surgimento da Vista Alegre, em 1824. 

Atualmente, a Economia Azul – associada ao aproveitamento e transformação dos recursos marinhos, com 

destaque para a indústria bacalhoeira, e empresas que são referências mundiais no âmbito da Mecânica, 
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Eletrónica, Cerâmica, e do Turismo, são os pilares da atividade económica local, ancoradas na Inovação e na 

Criatividade. 

Ílhavo tem também uma oferta cultural diversificada, destacando-se, na cidade, o Museu Marítimo (que 

integra o Aquário dos Bacalhaus e o Navio-Museu Santo André), o Centro Cultural, a Biblioteca Municipal e o 

Museu da Vista Alegre. 

Nos últimos anos, tem-se verificado uma intensa aproximação com os munícipes, bem como uma forte 

abertura de Ílhavo “ao mundo”, através da dinamização de projetos comunitários e de eventos que valorizam 

e projetam as tradições e cultura da região. Exemplo disso são os Festivais do Bacalhau e da Rádio Faneca ou, 

com uma outra dimensão e, valorizando a maritimidade portuguesa, o Festival Náutico de Grandes Veleiros. 

Como fatores facilitadores desta inter-relação de Ílhavo “consigo e com o mundo” são a quantidade e a 

qualidade das vias de comunicação terrestres e marítimas. A circulação interna é também facilitada pela rede 

de ciclovias, para além dos percursos pedestres existentes, e pelo recente projeto de mobilidade “Ilhavo in”. 

Fruto de uma vasta história marítima, bem como do desejo em manter e aprofundar as ligações culturais, 

sociais e económicas, o Município de Ílhavo celebrou, desde 1998, oito Acordos de Amizade/Geminação com 

os Municípios de St. John’s (Canadá), Newark e New Bedford (EUA), Cuxhaven (Alemanha), Paraty (Brasil), 

Ihtiman (Bulgária), Grindavik (Islândia) e Funchal (Portugal), que passaram a designar-se  “Cidades Irmãs” . Em 

2019, a junta de freguesia de S. Salvador assinou, igualmente, um acordo de fusão com o município da Fuseta. 
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2.2. Dados de caracterização da população escolar em 
2019/2020 
 

Nota introdutória 
Com o objetivo estratégico de melhor compreender as dinâmicas escolares que, nos últimos anos, têm 

caracterizado o Agrupamento de Escolas de Ílhavo (AGEI), procedeu-se à recolha, tratamento e análise de 

dados considerados pertinentes para caracterizar a população escolar do Agrupamento, os resultados 

escolares alcançados e a oferta formativa do AEI, reportando-se ao ano de 2019-20. 

 

2.2.1.ALUNOS 
 

 

Figura 1- Evolução do número de alunos  

Temos vindo a assistir a uma tendência para o aumento e estabilização do número de alunos, verificando-se, 

no presente ano letivo (2019-20), a distribuição que a figura seguinte documenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - alunos por ano de escolaridade 
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Constatamos, pela análise do gráfico anterior, que há uma preponderância de alunos do sexo masculino, 

apenas sendo o número de alunos do sexo feminino superior no 9º, 10º e 11º anos. 

2.2.1.1.Proveniência dos alunos 
 

 

Figura 5- Proveniência dos alunos – concelho de Ílhavo 

 

 

No que diz respeito à proveniência dos alunos, verifica-se que provêm, maioritariamente, da freguesia de S. 

Salvador. Contudo, da análise do gráfico 5 constata-se a existência de um número significativo de alunos do 

1º ciclo provenientes de Aveiro. O número de alunos provenientes de outros concelhos, como Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e outros, é compreensível se atendermos ao facto de o Agrupamento 

ser escola de referência para a educação bilingue de alunos surdos.  

Quanto ao número de alunos oriundos do estrangeiro este é igualmente elevado e transversal a todos os 

ciclos de ensino.   

O gráfico seguinte revela o país de origem dos alunos estrangeiros matriculados no nosso agrupamento, 

comprovando que vêm, essencialmente, do Brasil e da Venezuela.  

 

 

Figura 3 -Alunos por ano de escolaridade e género 

Figura 4- Proveniência dos alunos – concelhos 
limítrofes 
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2.2.1.2.Percurso escolar 
 

No que diz respeito ao percurso escolar, o gráfico da figura 7 evidencia o número de alunos com uma ou duas 

retenções no seu percurso escolar, verificando-se, assim, que 15,5% dos alunos do agrupamento têm uma ou 

mais retenções no seu percurso. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3Ação social escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à ação social escolar, cerca de 141 alunos são abrangidos pelo escalão A (8,6% do total dos 

alunos), a que acrescem mais 19 (9,8%), se equacionarmos o POPH.  

 

Figura 6 -Nacionalidade de alunos estrangeiros 

Figura 7- Número de retenções 

Figura 8 -Ação Social Escolar                                                        Figura 9 Ação Social Escolar-Ensino Profissional e Cef 
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2.2.1.4.Acesso às TIC 
No que diz respeito ao acesso às TIC, a grande maioria dos alunos possui computador (81,5%) e ligação à 

internet (83%) em casa.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Dados de caracterização dos pais e encarregados de educação 
 

PAI - MÃE 

 

 

O gráfico anterior dá-nos conta das habilitações académicas dos encarregados de educação, verificando-se 

que grande parte tem o ensino secundário ou formação superior e que são sobretudo as mães com este tipo 

de formação. Ainda temos, contudo, um número significativo com formação de nível básico (1º CEB) ou 

mesmo sem formação (146 pais; 130 mães). 

No caso do emprego, constata-se que trabalham fundamentalmente por conta de outrem e que há um 

número significativo de mães domésticas (130). São, igualmente, as mães que mais se encontram na situação 

de desemprego.  

No que diz respeito à faixa etária, não podemos deixar de sublinhar que grande parte dos alunos desconhece 

a idade dos pais. Relativamente àqueles cuja idade é conhecida, a maioria dos pais situa-se na faixa dos 40-45 

e a das mães na faixa dos 35-40. 

Figura 10 Acesso às Tic 

Figura 12 - Situação de Emprego 
Figura 11- Formação Académica 
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De acordo com o gráfico seguinte, o papel de encarregado de educação é desempenhado, sobretudo, pela 

mãe. Chama-se, contudo, a atenção para o número de alunos cujo cargo de encarregado de educação é 

desempenhado pela figura do tutor, o que está relacionado com o facto de recebermos os alunos 

institucionalizados na Obra da Criança e no Lar Divino Salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

PAI-MÃE – CIDADÃOS ESTRANGEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Faixa etária das mães 

 

Figura 13 – Faixa etária dos pais  

Figura 15- Encarregados de educação 

Figura 16 -Cidadãos estrangeiros 
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Relativamente à nacionalidade dos pais provenientes do estrangeiro, o gráfico mostra-nos que são 

maioritariamente do Brasil e da Venezuela.  

 

 

 

O gráfico da figura 17 evidencia a formação académica destes cidadãos estrangeiros, constatando-se que a 

grande maioria é igual ou superior ao 3º ciclo. 

Embora, relativamente a um número significativo, a situação face ao emprego seja desconhecida, verificamos 

que os restantes se encontram a trabalhar maioritariamente por conta própria. Há, contudo, um número 

elevado de mães desempregadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando as faixas etárias de pais e mães, situam-se, em maioria, entre os 35 e os 50.  

 

 

 

 

 

Figura 18- Formação académica - cidadãos estrangeiros Figura 17 Situação de emprego - cidadãos estrangeiros 

 

Figura 19 -Faixa etária -Pai - cidadãos estrangeiros           
Figura 20 -Faixa etária - Mãe - cidadãs 
estrangeiras 
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2.2.3. Recursos Humanos do Agrupamento 

2.2.3.1. Caracterização do corpo docente do Agrupamento 
O corpo docente, atualmente em exercício de funções, é constituído por cerca de 166 docentes, 

maioritariamente do Quadro de agrupamento. 

Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo e Secundário 

Contratados QZP QA Contratados QZP QA Contratados QZP QA Contratados QZP QA 

3 4 7 2 3 28 3 1 24 10 7 74 

Figura 21-  Distribuição do corpo docente por ciclos 

 

 

Figura 22 - Caracterização do corpo docente 

 

Os dados apresentados comprovam facilmente a estabilidade do corpo docente deste agrupamento.  

2.2.3.2. Caraterização do corpo não docente do Agrupamento 
O corpo não docente, atualmente em exercício de funções, é constituído por 69 elementos, repartidos pelas 

categorias de técnico superior, assistentes técnicos e assistentes operacionais, sendo que quase todos 

pertencem ao quadro do agrupamento. 

Técnico Superior 

(Psicólogo) 

Técnico Superior 

(intérpretes de 

Língua Gestual, 

terapeuta da 

fala) 

Assistentes 

Técnicos 

Assistentes 

Operacionais 

do ME 

Assistentes 

Operacionais da C.M.I 

1 6 ( 5+1) 8 51 9 

Figura 23 -Corpo não docente 
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Nota: Além dos recursos acima identificados, o agrupamento recruta um conjunto de técnicos 

especializados: 3 formadores (Cozinha e Pastelaria). Encontram-se, ainda, em exercício de funções no 

agrupamento mais 3 intérpretes de LGP e 1 terapeuta da fala.  

3. Dinâmicas escolares no Agrupamento de Escolas de 
Ílhavo 2016-19 

3.1 Evolução do número de alunos  
A análise dos dados relativos ao número de alunos permite constatar que se tem assistido, globalmente, 

a uma tendência positiva, no que diz respeito ao número de alunos e de turmas.  

Ano letivo Total 

Alunos 

Total 

Alunos 

Pré-

Escolar 

Total 

Alunos 

1º 

Ciclo 

Total 

Alunos 

2º 

Ciclo 

Total 

Alunos 

3.º 

Ciclo 

Total  

Alunos CEF 

+ 

vocacional 

Total 

Alunos 

Secundário 

Total  

Alunos 

Profissional 

Total 

Alunos 

EFA 

Total 

Turmas 

2016/2017 1583 157 560 244 339 14+17 198 54 0 88 

2017/2018 1695 182 574 243 347 12 214 93 30 92 

2018/2019 1708 189 560 253 371 17 204 114 0 97 

Figura 24- Evolução do número de alunos - fonte Misi 

 

Figura 25 - Evolução das ofertas formativas nos últimos três anos letivos 

 

 

Gráfico 23 - Evolução por ciclo e curso 

Gráfico 24- Evolução do número de alunos no Agrupamento 
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O levantamento de dados sobre matrículas no Departamento Pré-Escolar leva-nos a concluir que existe 

um aumento de novas inscrições, de crianças a frequentar e de crianças em lista de espera, destacando-

se a elevada procura pelo Jardim de Infância da Coutada.  

Ao nível do 1º e 2º ciclos mantem-se, globalmente, a tendência para manutenção do número de alunos 

que o frequentam. 

No 3ºCEB, constata-se um crescimento do número de alunos. Se no CEF o número de formandos se tem 

mantido aproximadamente o mesmo, já no ensino secundário o último ano evidencia um ligeiro 

decréscimo.  

 Os dados refletem o contínuo aumento do número de alunos nas ofertas profissionalizantes.  Como se 

pode verificar, de 2016/17 para 2018/19, registou-se um acréscimo de mais de 100%.  

 

 2016/17 2017/18 2018/19 

Cursos Profissionais 1º ano 2º 

ano 

3º 

ano 

1º 

ano 

2º 

ano 

3º 

ano 

1º 

ano 

2º 

ano 

3º 

ano 

Nº de alunos  28 16 10 47 31 15 52 36 26 

Total  54 93 114 

Figura 27 Evolução do número de alunos nos cursos profissionais -fonte Misi 

Destaca-se, igualmente, o forte aumento do número de alunos estrangeiros: de 15 em 2016-17 para 77 

em 2019-20, principalmente provenientes da Venezuela e do Brasil.  

 Figura 26- Evolução do número de alunos nos últimos três anos letivos 
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Figura 28- Evolução do número de alunos estrangeiros 

 

3.2.Taxa de Sucesso e Taxa de Qualidade do Sucesso  
No que diz respeito às metas a atingir em 2019, relativamente à taxa de transição de ano, tendo como 

referência 2015-16, obtiveram-se os seguintes valores ao longo da vigência do PE16/19: 

3.2.1.Ensino Básico 

3.2.1.1. - 1.º Ciclo 
Evolução da taxa de sucesso na Unidade Orgânica e Nacional 

1ºCEB Referência 

(2015-16) 

2016-17 2017-18 2018-19 Meta 

2019 
U.O Nacional U.O Nacional U.O. Nacional 

1º ano 100% 98,4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2º ano 90,4% 91,1% 92% 91,4% 92,8% 93,1% 94,7% 92% 

3º ano 95,8% 96,1% 97,7% 94,0% 97,7% 99,3% 98,3% 97% 

4º ano 99,7% 96% 97,9% 99,3% 97,9% 100% 98,2% 98% 

1º Ciclo  95,4% 96,9% 96,2% 97,1% 98,1% 97,8%  

Figura 29 Evolução da taxa de sucesso 1º CEB  - Fonte Misi  

 

Analisando os dados referentes à taxa de sucesso obtida em 2018/19, só o 2º ano não conseguiu atingir 

ou superar a taxa de sucesso nacional, embora tenha superado a meta interna estabelecida. 

 

Taxa de Qualidade do Sucesso  

2018-19 

Ainda no ano 2018/19, a qualidade de sucesso oscila entre os 68,47% do 2º ano e os 78,4% do 1º ano, 

sendo o 2º ano de escolaridade o que apresenta o menor número de alunos aprovados. 

Gráfico 28- evolução do número de alunos 

estrangeiros matriculados no agrupamento 
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1ºCEB Inscritos Aprovados Sucesso pleno Com todas as avaliações iguais 

ou superiores a BOM  

1º ano 126 126 88,1% 78,4% 

2º ano 131 122 88,55% 68,47% 

3º ano 136 135 98,53% 77,78% 

4º ano 146 146 91,03% 77,43% 

Média de Ciclo 135 132 91,6% 76% 

Figura 30 - Evolução da taxa de qualidade de sucesso por ano de escolaridade - Fonte Inovar 

 

 

 

 

 

Resultados das provas de aferição 

 

 Figura  – resultados das provas de aferição  2º ano - Fonte Infoescolas 
Figura 31- Resultados das provas de aferição 1º CEB 
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Os resultados obtidos nas provas de aferição evidenciam que, globalmente, nos encontramos em linha 

ou acima das médias nacionais.  

 

 

3.2.1.2.-  2.º Ciclo 
Evolução da taxa de sucesso na Unidade Orgânica e Nacional 

Ano Referência (2015-
16) 

2019 Meta 2019 Média Nacional 
2019 

5º ano 86,6% 89,9% 89% 95,5% 

6º ano 93,3% 86,7% 95% 96% 
Figura 31- Evolução da taxa de sucesso 2º CEB_ Fonte MISI 

 

2.º CEB 2016-17 2017-18 2018-19 

U.O Nacional U.O Nacional U.O. Nacional 

5º ano 89,8% 93,9% 89,1% 93,8% 89,9% 95,5% 

6º ano 87,9% 93,8% 94,5% 94,5% 86,7% 96% 

2º Ciclo 88,85% 93,85% 91,8% 94,15% 88,3% 95,75% 

Figura 32 - Evolução da taxa de sucesso 2º CEB ao longo do triénio- fonte MISI 

As tabelas anteriores permitem-nos concluir que ainda não conseguimos atingir as médias nacionais no 

2º CEB, com exceção do 6º ano em 2017-18. 

Taxa da Qualidade do Sucesso 

2ºCEB Sucesso pleno Com todas as avaliações iguais ou superiores ao nível 4   

5º ano 63,77% 56,41% 

6º ano 60,19% 52,15% 

Média de Ciclo 61,98% 54,28% 

Figura 33  - Evolução da taxa de qualidade de sucesso 2º CEB - fonte Inovar 

A qualidade de sucesso é igualmente baixa (sucesso pleno – 63,77% no 5º ano e 60,19% no 6º ano).  

Percursos diretos de sucesso  no 2º CEB  

Analisando os dados do infoescolas, constata-se que a percentagem de alunos que concluem o 2ºCEB 

em dois anos teve uma variação positiva em 2015-16 (86%), baixando, contudo, em 2016-17 para 79%, 

situando-se abaixo da média nacional (90%). 
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Resultados das Provas de aferição em 2017-18 

 

 

 

Figura 34- Resultados das provas de aferição no 2º CEB 

 

 

A análise dos resultados das provas de aferição de 2018 demonstra que estes se situam em linha ou 

acima da média nacional em Português, em Educação Musical e EVT respetivamente. 

 

3.2.1.3-  3.º Ciclo 
 

Evolução da taxa de sucesso na Unidade Orgânica e Nacional 

 

Ano Referência 

(2015-16) 

2019 Meta 2019 Média Nacional 

2019 

7º 95,3% 84,6% 92% 92,7% 

8º 89% 90,8% 91% 95,0% 

9º 96% 94,9% 92% 93,5% 

Figura 35 -Evolução da taxa de sucesso 3ºCEB- Fonte MISI 

 

 

Figura -  resultados das provas de aferição 5º ano Fonte infoescolas 
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 2016-17 2017-18 2018-19 

 U.O Nacional2 U.O Nacional U.O. Nacional 

7º ano 86,9% 88,8% 83,72% 90,4% 78,33% 92,7% 

8º ano 81,2% 93,4% 77,38% 93,3% 83,25% 95,0% 

9º ano 85,65% 93% 89,27% 93,6% 84,68% 93,5% 

Ciclo 84,58% 91,6% 83,45% 92,4% 82,08% 93,7% 
Figura 36-Evolução da taxa de sucesso ao longo do triénio _ Fonte MISI 

 

Verifica-se, regra geral, uma evolução em crescendo do 7º ao 9º ano. O 9º ano consegue ultrapassar a 

meta prevista e a própria Média Nacional. Quanto ao 7º ano, como ano de transição e início de novo 

ciclo, é geralmente reconhecido como ano de maiores dificuldades, podendo, de alguma forma, justificar 

o baixo desempenho conseguido relativamente à meta prevista e à média Nacional. 

 

Qualidade de sucesso no 3º CEB 

3ºCEB Inscritos Aprovados Sucesso pleno Com todas as avaliações iguais 

ou superiores ao nível 4   

7º ano 130 110 43,08% 46,51% 

8º ano 110 99 60,19% 58,95% 

9º ano 121 111 51,30% 47,67% 

Média de Ciclo 120 106 51,5% 51,04% 

Figura 37- Evolução da taxa de qualidade de sucesso  3º CEB - fonte Inovar 

 

Da análise dos dados apresentados, verifica-se que a taxa de sucesso no 7º ano tem vindo a descer. Se 

em 2016-17 nos situávamos acima da média nacional, o mesmo não aconteceu nos dois anos 

subsequentes. No 8º ano, assiste-se a uma tendência para a melhoria de resultados, ainda que apenas 

em 2017-18 nos tenhamos situado acima da média nacional. É no 9º ano que os resultados são 

consistentemente melhores do que a nível nacional.  Quanto à qualidade de sucesso, esta é baixa, 

particularmente baixa no 7º ano, com sucesso pleno de apenas 43,08%, o que se poderá justificar com o 

facto de se tratar do início de um novo ciclo e das exigências subsequentes. 

Análise dos resultados das provas finais e de aferição 

Média final obtida nas Prova Finais 3º CEB 

 Português  Matemática  PL2 

 U.O. Nacional U.O. Nacional U.O. Nacional 

2016-17 55 58 53 53 46 54 

                                                             
2 Fonte DGEEC 
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2017-18 62 66 49 47   

2018-19 60 60 51 55   

Figura 38 - Média das classificações obtidas nas provas finais de 3º CEB 2019- fonte IAVE 

As médias obtidas nas provas Finais de Português igualaram no ano letivo transato a média nacional. Já 

a Matemática, num dos anos, a média obtida igualou a média nacional e no outro ano ultrapassou-a, 

ficando, contudo, um pouco abaixo dessa média no ano letivo transato.  

 

Resultados das provas de aferição 3ºCEB 

Relativamente às provas de aferição de Matemática, Educação Física e Educação Visual (2018), os 

resultados obtidos estão abaixo  das médias nacionais em todos os domínios.  

 

Figura 40- resultados das provas de aferição 3º CEB 

Em contrapartida, a percentagem de alunos que obtém positiva nas provas nacionais do 9º ano, após um 

percurso sem retenções nos 7º e 8º anos, tem vindo a aumentar, situando-se acima da média nacional 

em 2017-18 (10% acima- 47%). 

Atentemos, ainda, nestes gráficos: 

Português 9º ano 

 
Figura -  resultados das provas de aferição 8º ano - fonte infoescolas Figura 39 – Resultados das provas de aferição do 3º CEB  
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Figura 41– Percentagens das provas finais de português 3º CEB -208-19 Fonte inovar  

 

Matemática 9º 

 

Figura 42 - Percentagem das provas finais de matemática de 3º CEB - Fonte Inovar  

Constata-se que a taxa de alunos que obteve positiva na prova final de português é elevada, 74,31%. 

No caso da prova de Matemática, mais de 50%  dos alunos obteve positiva.  

3.2.1.4-  3.º Ciclo - Outras ofertas  
Evolução da taxa de sucesso na Unidade Orgânica e Nacional 

Ano Referência 

(2014-15) 

2019 Meta 20193 Média Nacional 

2019 

CEF 58,3% 100%  89,0% 

EFA - NB  100%4   

Figura 43 - Evolução da taxa de sucesso outras ofertas 3º CEB -  Fonte INOVAR 

A nível das outras ofertas, verifica-se um sucesso pleno, situando-se acima da média nacional. 

Ensino Secundário 

                                                             
3 Não foram definidas metas quantitativas. 

4 2017/18  
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Cursos Científico-Humanísticos 

Nos cursos Científico-humanísticos, as taxas de sucesso ficaram aquém das metas previstas. Contudo, o 

11º ano aproximou-se do previsto, enquanto que o 10º e o 12º ano tiveram resultados menos 

satisfatórios. Como é ano de transição, também é reconhecido como ano de maiores dificuldades que 

podem justificar parte desse insucesso. Relativamente ao 12º ano, considerando o valor de referência, 

pode ter havido algum excesso de otimismo ao estabelecer a meta para 2019.    

Sucesso por ano de escolaridade  

Ano Referência (2015-
16) 

Taxa de 2019 Meta 2019 Média Nacional 
2019 

10º 92,8% 75% 93% 87% 

11º 87,5% * 88,1% 89% 92,4% 

12º 75% 75% 80% 73,1% 
Figura 44- Evolução da taxa de sucesso no ensino secundário_Fonte MISI 

 

 

 2016-17 2017-18 2018-19 

 U.O Nacional U.O Nacional U.O. Nacional 

10º ano 70,3 % 84,6% 75,3% 85,3% 75% 87% 

11º ano 93,5% 90,8% 89,8% 91,8% 88,1% 92,4% 

12º ano 76,6% 70,3% 64,9% 70,4% 75% 73,1% 

Ciclo 80,13% 81,9% 76,66% 82,5% 79,36% 84,16% 

Figura 45- Evolução da taxa de sucesso ensino secundário ao longo do triénio - Fonte MISI 

Analisando os dados da tabela, constata-se que, em 2016-17, apenas a taxa do 10º ano não esteve 

acima da média nacional. Nos anos subsequentes, verifica-se um desfasamento em relação às médias 

nacionais. No caso do 12º ano, assiste-se, no entanto, a uma recuperação da taxa, voltando a estar 

acima da média nacional.  

A tabela seguinte dá-nos conta dos dados relativos à qualidade de sucesso, que se situa nos 58% no 

10% ano. Contudo, no 11º e no 12º anos, verifica-se que a taxa de sucesso pleno é bastante elevada: 

73,9%, no 11º e 93%, no 12º ano. No 12º, 65,7% dos alunos têm todas as avaliações iguais ou 

superiores a 14, o que demonstra uma consistência na qualidade do sucesso. 

 

 Inscritos Aprovados Sucesso pleno Com todas as avaliações iguais 

ou superiores a 14   

10º ano 81 60 58,23% 47,02% 

11º ano 59 52 73,91% 57,24% 
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12º ano 56 42 92,98% 65,71% 

Média de Ciclo 65 51 75,04% 56,65% 

Figura 42 - Evolução da qualidade de sucesso  - ensino secundário -fonte Inovar 

 

Classificações nos exames nacionais  

A tabela seguinte dá-nos conta das classificações de exame (1ª fase) da escola em comparação com as 

médias de classificação de exame a nível nacional. 

disciplina ano Média CE da Escola Média CE Nacional 

Biologia e Geologia 2016-17 107 103 

2017-18 109 109 

2018-19 94 107 

Filosofia 2016-17 112 107 

2017-18 114 111 

2018-19 88 98 

Física e Química A 2016-17 94 99 

2017-18 89 106 

2018-19 88 100 

Geografia A 2016-17 92 110 

2017-18 100 116 

2018-19 103 103 

História A 2016-17 120 103 

2017-18 76 95 

2018-19 85 104 

Matemática A 2016-17 109 115 

2017-18 123 109 

2018-19 98 115 

MACS 2016-17 93 101 

2017-18 107 102 

2018-19 105 110 

Português 2016-17 105 111 
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2017-18 104 110 

2018-19 98 118 

Figura 46 - Evolução das médias obtidas nos exames nacionais do ensino secundário- Fonte  IAVE 

 

Do apresentado, constata-se que os resultados dos exames de Biologia e Geologia, de Filosofia, de 

Matemática A e MACS se têm situado, regra geral, em linha ou acima da média nacional. Porém, no ano 

letivo transato, verificou-se um ligeiro decréscimo dessas médias. 

3.3.Taxa de retenção nos diferentes anos de escolaridade 
 

Constata-se o seguinte: 

 

 2016-17 2017-18 2018-19 

 U.O Nacional U.O Nacional U.O Nacional5 

2º 9,4% 7,2% 9,3% 6,4% 6,9%  

3º 3,9% 2,1% 5,96% 2% 0,74%  

4º 3,97% 1,9% 0,67% 1,9% 0%  

5º 10% 6,1% 10,9% 5,6% 10%  

6º 12% 5,6% 6,3% 5% 12,5%  

7º 11% 11,2% 13,45% 9,6% 15,3%  

8º 12,3% 6,6% 6,6% 6,7% 8,3%  

9º 6,5% 7% 5% 6,4% 4,3%  

10º 29,7% 12,3% 23,7% 10,7% 35%  

11º 6,9% 6,9% 12,2% 6,8% 10,3%  

12º 23,4% 26,3% 36,8% 24,3% 22,8%  

Figura 44-  Evolução da Taxa de retenção por ano de escolaridade -Fonte DGEEC 

 

Globalmente, as taxas de retenção no agrupamento têm vindo a descer, mantendo-se, contudo, ainda 

acima das médias nacionais.  

No 3º ciclo, a taxa de retenção no 7º ano tem vindo a crescer e a afastar-se da média nacional. 

Contrariamente, os 8º e 9º anos têm registado uma tendência de descida com especial relevo para o 9º 

ano, que tem sido contínua e com valores abaixo da média nacional. 

                                                             
5 Informação ainda não disponível 
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No ensino secundário, a taxa de retenção atingiu níveis elevados em 2016-17 no 10º ano, enquanto que 

no 12º se regista uma tendência para a descida, mais em consonância com as médias nacionais. No 11º 

ano, depois de em 2017-18 nos situarmos acima da média nacional, essa percentagem regrediu em 2018-

19. 

 

3.4.Ensino profissional 
 

Taxa de sucesso 

 2016-17 2017-18 2018-19 

 U.O Nacional U.O Nacional U.O Nacional 

1º ano 96,6% 98,1% 97,4% 98,3% 100% 98,2% 

2º ano 100% 99,2% 100% 99% 100% 99,0% 

3º ano 20% 72,4% 71,4% 73,5% 80% 74,1% 

Figura 47 - Evolução da taxa de sucesso no  ensino profissional - Fonte MISI 

 

A tabela anterior mostra que, em 2018-19, nos situamos, em todos os anos, acima da média nacional, o 

que já se tinha verificado, em 2017-18, no 1º e 2º anos e, em 2016-17, no 2º ano. Pelo contrário, e a 

título excecional, em 2016-17, o 3º ano teve um desempenho pouco satisfatório, devido ao facto dos 

alunos transitarem, em anos anteriores, com módulos em atraso que depois não conseguiram concluir 

com sucesso. 

Taxa de conclusão 

 Taxa de conclusão 

no tempo previsto 

Taxa de conclusão 

global 

Taxa de 

desistência 

Taxa de não 

aprovação 

2014-15 10% 15% 45, 5% 6,8% 

2015-16 31,3% 31,3% 34,4% 34,4% 

2016-17 47,7% 47,7% 45,5% 6,8% 

Figura 46 -Evolução da taxa de conclusão do  ensino profissional - Fonte Inovar 

 

A tabela anterior mostra claramente uma tendência para a melhoria das taxas de conclusão, embora a 

taxa de desistência ainda seja significativa.  

3.5. Taxa Global  de Sucesso 
 2016-17 2017-18 2018-19 

 da UO Nacional da UO Nacional da UO Nacional 

Básico 92,3% 94% 93,9% 94,3% 93,5% 95,8% 
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Secundário 81,4% 83,9% 80,1% 84,7% 84,6% 85,7% 

Profissional 83,6% 91,1% 93,7% 91,4% 95,2% 91,2% 

Figura 48 -Evolução da taxa de sucesso -fonte Misi 

 

Na sua globalidade, no que diz respeito à evolução das taxas de sucesso, deparamo-nos ainda com um 

certo desfasamento relativamente às médias nacionais nos Ensino Básico e Secundário. Em 

contrapartida, o ensino profissional tem conseguido, progressivamente, suplantar essas médias. 

 

3.6.Alunos Colocados no Ensino Superior 
Acesso ao Ensino Superior 

 Candidatos 

ao ensino 

superior 

Total colocados   Total 

colocados  

1ª fase 

Total 

colocados 

na 2ª fase 

Não 

colocados / 

Não na 

opção 

pretendida 

Não 

ingressam 

no ensino 

superior 

2015-16 72 67 93% 50 17 10+14 5 

2016-17 53 46 86,8% 38 10 10+12 7 

2017-18 52 49 94,23% 43 6 4+9 3 

2018-19 49 47 95,9% 36 17 10+6 2 

Figura 49 – Acesso ao ensino Superior - Fonte  Inovar 

 

Apesar de o número total de candidatos ter vindo a decrescer ao longo dos anos, constata-se que a 

percentagem de alunos colocados no ensino superior regista uma tendência ascendente, excetuando o 

ano de 2016-17, em que se verificou um decréscimo no valor percentual de colocações.  

 

 

 

Figura 49 - percentagem de alunos colocados no ensino superior 
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3.7-Educação Especial/Inclusiva 

3.7.1. Evolução do número de alunos abrangidos pela Educação 
Especial/Inclusiva 

 (Decreto-Lei n.º 3/2008 e Decreto-Lei n.º 54-  Artigo n.º 9, Medidas Seletivas, e Artigo n.º 10, Medidas Adicionais) 

Ciclo/Ano Letivo 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Pré 8 11 12 

1.º CEB 51 51 44 

2.º CEB 33 30 22 

3.ºCEB 52 52 45 

Sec. 23 18 17 

Prof. 9 14 5 

Total 176 176 145 

Figura 50 – Evolução do número de alunos ao abrigo de Educação especial/educação inclusiva - Fonte INOVAR 

 

A análise dos dados anteriores comprova uma diminuição do número de alunos diretamente apoiados 

pela Educação Especial, fruto das alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 54/2018. Sublinhe-se, 

porém, o aumento deste número no pré-escolar.  

3.7.2. Evolução do Número de alunos com Plano Individual de 
Transição  
Relativamente ao número de alunos com plano individual de trabalho, temos assistido, desde 2016-17, 

ao seu aumento.  

 

 

 

 

 

 
Figura 51 - Evolução do número de alunos com PIT  
(910) –Inovar 

Figura 52 - Evolução do número de alunos com PIT  (920) –
Inovar 

Figura 52-  Evolução do número de alunos com PIT  
(910) –Inovar 

 

Figura 51- Evolução do número de alunos com PIT  (920) –
Inovar 
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3.7.3. Taxas de sucesso dos alunos com Currículo Específico 
Individual/Adequações Curriculares Significativas6   
 

Ciclo/Ano Letivo 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1.º CEB 100% 100% 100% 

2.º CEB 94,4% 100% 92,3% 

3.ºCEB 95,8% 100% 85,7% 

Sec. 100% 100% 100% 

Figura 53-  Evolução das taxas de sucesso dos alunos com CEI  / ACS - Fonte Inovar 

No que se reporta às taxas de sucesso dos alunos com medidas adicionais, elas são globalmente muito 

elevadas.  

4.Abandono Escolar e Procedimentos Disciplinares 

4.1.Procedimentos disciplinares  
Ano letivo Escola Secundária Escola Básica 

2016/17 Informação não 

disponível 

28 

2017/18 31 30 

2018/19 21 23 

Figura 54 - Evolução do número de procedimentos disciplinares ( aplicação das medidas disciplinares corretivas e sancionatórias  - 
Fonte - Relatório GA ) 

 

4.2.CPCJ - n.º de sinalizações  
Ano letivo Agrupamento (Escola 

Secundária + Escola Básica) 

2016/17 18  

2017/18 18 

2018/19 20 

Figura 55- Evolução do número de sinalizações para a CPCJ - Fonte Relatório GA 

 

                                                             
6 (Decreto-Lei n.º 3/2008 e Decreto-Lei n.º 54 - Artigo n.º 10, Medidas Adicionais) 
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4.3. GABINETE DO ALUNO   

Ano letivo Escola Secundária (8.º - 12.º) 

(ensino básico + ensino secundário, 

respetivamente) 

Escola Básica (5.º - 7.º) 

2016/17 125 + 73 =198 348 

2017/18 126 + 24 = 150 132 

2018/19 90 + 22 = 112 218 

Figura 56-  Evolução do número de registos de ocorrência - Fonte Relatório GA 

A análise dos dados anteriores evidencia uma clara tendência para o decréscimo dos registos de 

ocorrência e dos procedimentos disciplinares. Quanto ao número de sinalizações para a CPCJ, assiste-

se a um ligeiro acréscimo dos processos.  
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