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1. ÍNDICE DE SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 

AAAF............ Atividades de Animação e de Apoio à Família ( da Educação Pré-Escolar) 

AE ............... Apoio Educativo 

AEC.............. Atividades de Enriquecimento Curricular 

APPACDM... Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental  

ASE.............. Ação Social Escolar 

BE................ Biblioteca Escolar 

CAFAP.......... Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental  

CEI............... Currículo Específico Individual 

CPCJ............. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CRI............... Centro de Recursos para a Inclusão  

DT................ Diretor de Turma 

EE................ Encarregado de Educação 

EMA............ Estímulo para a Melhoria das Aprendizagens 

EMAT.......... Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais  

ERT.............. Equipa de Recursos Tecnológicos (do Ministério da Educação e Ciência)  

IGEC............ Inspeção Geral da Educação e Ciência  

MEC............ Ministério da Educação e Ciência  

NACEPI........ Núcleo de Apoio Comportamental e Educativo para a Prevenção de Indisciplina 

NEE............. Necessidades Educativas Especiais 

PAA............. Plano Anual de Atividades 

PAP............. Plano de Apoio Pedagógico 

PCA............. Percurso Escolar Alternativo  

PEA............. Projeto Educativo do Agrupamento 

PEI............... Programa Educativo Individual 

PES.............. Projeto Educação para a Saúde 

RBE ............ Rede de Bibliotecas Escolares 

RIA.............. Regulamento Interno do Agrupamento 

SAVD........... Sala de Atividades de Vida Diária  

SFUA .......... Sociedade Filarmónica União Agrícola  

SPO............. Serviço de Psicologia e Orientação 

TIC.............. Tecnologias de Informação e Comunicação 

UEE............. Unidade de Ensino Estruturado 
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2. FINALIDADES 

 

O Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos é a unidade orgânica dos 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e de ensino básico da Freguesia de Pinhal 

Novo, incluindo a Escola Básica do 1 ° Ciclo de Batudes, pertencente à Freguesia de Palmela. 

O Projeto Educativo é um documento que consagra a orientação educativa do 

Agrupamento para o triénio de 2014-2017 no qual se explicitam os princípios, os valores, as 

metas e as estratégias segundo as quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função 

educativa. Constitui-se igualmente como uma referência e um dispositivo para a construção 

contínua de uma mudança qualitativa na ação do Agrupamento, tanto ao nível da sua 

organização e dos processos de desenvolvimento das aprendizagens, como do envolvimento 

que se pretende por parte de toda a comunidade educativa.  

O Projeto Educativo do Agrupamento tem as seguintes finalidades: 

- Melhoria dos resultados escolares; 

- Promoção da disciplina. 

Para a prossecução destas finalidades propõe-se a: 

- Promoção de um ensino de qualidade;  

- Redução do insucesso escolar; 

- Melhoria da qualidade do sucesso; 

- Diversificação da oferta educativa; 

- Melhoria do clima de relações interpessoais.  

 

REFERÊNCIAS PARA A ELABORAÇÃO DO PEA 

 

Para além dos princípios orientadores já enunciados, foram também considerados, na elaboração do 

PEA, as seguintes referências: 

- Resultados de Avaliação Interna 2013/2014 (e anos letivos anteriores); 

- Relatórios de atividades; 

- Último relatório da Avaliação Externa do Agrupamento apresentado pela IGEC (de 19/01/2012)  

- Linhas orientadoras definidas em Conselho Pedagógico; 

- Enquadramento legal; 

- Carta de missão da Diretora.  
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3. BREVE ENQUADRAMENTO DA FREGUESIA DE PINHAL NOVO 

 
• A freguesia de Pinhal Novo pertence ao concelho de Palmela e faz parte da região de Lisboa 

e Vale do Tejo, integrando a Área Metropolitana de Lisboa.  

• O Pinhal Novo, onde se situa a maioria das escolas e estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, é uma freguesia semiurbana, com uma área 

total de 55,9 km2. 

• As restantes escolas e estabelecimentos de ensino integram outros lugares da freguesia com 

reduzida população: Venda do Alcaide, Lagoa da Palha, Vale da Vila, Palhota, Arraiados. 

• Tem a maior densidade populacional do concelho e foi a freguesia com maior crescimento 

populacional. 

• Sofreu, nos últimos anos, fortes pressões de urbanização, em particular nas áreas junto aos 

principais eixos de ligação entre Lisboa e Setúbal. 

• Apresenta uma forte mobilidade diária da população, quer para Lisboa, quer para Setúbal, onde 

trabalha grande parte da sua população ativa. 

 

A preservação dos valores, tradições e referências locais continua a fazer sentido para que 

haja uma resposta à diversidade de interesses e dinâmicas existentes no concelho, onde a 

«mobilidade» e a «ruralidade» continuam a coexistir, preservando-se e valorizando-se assim a 

diversidade cultural. (in Carta Educativa) 
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4. O NOSSO PATRONO 

José Maria dos Santos, filho do ferrador Caetano dos 

Santos e de Gertrudes Maria, nasceu em Lisboa, a 1 de Dezembro 

de 1831. 

Ambicioso e inteligente, é nomeado "Facultativo 

Veterinário Militar", em 26 de Maio de 1851, com menos de 20 anos 

de idade, exercendo essas funções com a graduação de alferes. 

Em 1852, José Maria dos Santos acumula essas funções com outras na Câmara Municipal 

de Lisboa. Em 1856 trabalha para o Ministério das Obras Públicas, sendo ainda promovido a 

"Tenente Facultativo Veterinário". 

 A 31 de Dezembro de 1857, casa-se com Maria Cândida Ferreira Braga São Romão, viúva 

de Manuel José Gomes da Costa São Romão, entrando, com 26 anos, na posse do património 

daquela família. Passa a residir em Lisboa, na Rua da Junqueira. Um ano depois pede a 

demissão do Exército, para se dedicar à administração do património familiar. 

Em 1863, pertence ao Conselho Fiscal do Banco de Portugal e será um dos 

impulsionadores da Real Associação Central da Agricultura Portuguesa e, de 1869 a 1892, 

exerceu a sua atividade política tendo sido eleito deputado em várias legislaturas.  

Em 1878, Maria Cândida faleceu, tendo deixado os bens ao seu marido.  

José Maria dos Santos foi um dos maiores lavradores do seu tempo. Revolucionou a 

agricultura portuguesa, atraiu trabalhadores da Beira Litoral para o período das safras, e muitos 

deles fixaram-se na região, ficando uns conhecidos como «caramelos de ir e vir» e os outros 

como «caramelos de estar», recebendo em troca da sua fixação terras, sementes, gado e 

instrumentos de trabalho. 

José Maria dos Santos foi um símbolo do esforço de modernização da agricultura 

portuguesa, na 2a metade do século XIX, período também conhecido como REGENERAÇÃO. Como 

benemérito, doou, em 1872, um terreno para a construção de uma Igreja em Pinhal Novo, a que 

corresponde a Praça com o seu nome, no centro histórico da vila, e participou na atividade das 

Misericórdias de Setúbal (1903) e de Aldeia Galega (1887, 1896 e 1904). 

Faleceu em Lisboa a 19 de Junho de 1913. Por iniciativa dos seus antigos rendeiros, foi 

erigido, no Largo que atualmente tem o seu nome, um busto em sua homenagem.  

José Maria dos Santos passou a ser o Patrono da Escola dos 2° e 3° Ciclos do Ensino 

Básico de Pinhal Novo, a partir de 13 de Agosto de 1997, sendo também o Patrono do 

Agrupamento.  
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5. O AGRUPAMENTO: JARDINS DE INFÂNCIA E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
 

 
 

 

(*) Numa das salas funciona a UEE. 

 
 

NÍVEL DE 

ENSINO 
LOCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO  

Nº DE 

SALAS/ 
TURMAS 

Nº  DE 

ALUNOS/ 
CRIANÇAS 

PESSOAL 

DOCENTE 

PESSOAL 

NÃO 
DOCENTE 

Pré-

escolar 

Vale da Vila JI Vale da Vila  2 50 2 2 

Pinhal Novo 
 

EB Alberto Valente 6 150 6 6 

EB Santos Jorge 1 25 1 1 

EB Salgueiro Maia  3 65 3 3 

EB Zeca Afonso  3 75 3 3 

1º ciclo 

Pinhal Novo 

EB Alberto Valente  17 (*) 377 19 11 

EB Santos Jorge  7 137 8 4 

EB Salgueiro Maia  10 (*) 212 11 6 

EB Zeca Afonso  13 328 15 7 

EB João Eduardo 
Xavier 

4 92 4 2 

Zona rural 

EB Arraidos 2 30 2 1 

EB Lagoa da Palha 2 30 2 1 

EB Palhota   2 40 2 1 

EB Batudes 2 33 4 1 

2º ciclo  
Pinhal Novo 

EB José Maria dos 

Santos (*) 

27 680 
90 24 

3º ciclo   8 155 
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6. DINÂMICAS PEDAGÓGICAS 

  

 O Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos tem procurado criar respostas educativas 

diferenciadas eficazes que vão ao encontro dos problemas evidenciados pelos alunos, 

decorrentes dos contextos social, familiar e cultural atrás caracterizados, de forma a prevenir o 

abandono, a desistência, a autoexclusão escolares e a promover o sucesso. 

 A necessidade de pôr em prática a diferenciação pedagógica tem passado pela criação, 

implementação e desenvolvimento de: 

- Projetos de flexibilização curricular: Percursos Curriculares Alternativos (P.C.A.); 

Unidades de Ensino Estruturado (U.E.E.) e Currículos Específicos Individuais (C.E.I.); Projeto EMA 

- Projetos favorecedores da formação pessoal e da integração social: Núcleo de 

Apoio Comportamental e Educativo para Prevenção da Indisciplina (NACEPI) e “A Formação Não 

É Só O Saber”, Sala de Estudo, Sala de Atividades de Vida Diária, Projeto Educação para a 

Saúde; 

 - Serviços Especializados (SPO, Educação Especial); 

 - Atividades de Enriquecimento Curricular; 

 - Desporto Escolar; 

 - Bibliotecas Escolares.  

* PCA 
* CEI 
* UEE 

 

PESSOAL NÃO  
DOCENTE 

 

BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

 

PAIS E 
ENCARREGADOS  
DE EDUCAÇÃO 

 

* PES 
* NACEPI 

*"A Formação Não é Só o 
   Saber" 
* Sala de Estudo 

* SAVD 
 
 

* AAAF 
* AEC 
* Desporto Escolar 
* BE 

 

SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 
      * SPO 
      *Educação Especial 

 
 

 

ALUNOS 

DEPARTAMENTOS 

CURRICULARES 

 

COMUNIDADE 
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 Como consequência das mudanças demográficas e sociais verificadas na localidade, os 

comportamentos desajustados e a indisciplina em sala de aula têm vindo a agravar-se.  

Foi neste contexto que surgiram: 

 - O NACEPI, espaço de atendimento para os alunos com comportamentos 

perturbadores e/ou indisciplinados, a funcionar somente na escola-sede; 

 - O Projeto "A Formação Não é Só O Saber", que valoriza os comportamentos cívicos, 

éticos, o esforço, o empenho e o mérito dos alunos, incentivando à adoção de atitudes corretas 

no espaço escolar, nas relações interpessoais, e na condução segundo valores e ideais, e 

estimulando o gosto pelas aprendizagens escolares. 



 

_____________________________________________________________________________________ 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos                                                                   Página 9 de 27 

 

 

7. RECURSOS DA COMUNIDADE: PARCERIAS 

 

A Escola não pode viver isolada, fechada sobre si própria. 

As inerentes circunstâncias originadas pelo alargamento da escolaridade obrigatória até ao 

12° ano, associados às características da sociedade em que vivemos, obrigam escolas, agentes 

educativos e demais Instituições com responsabilidades educativas a congregar esforços para, 

conjuntamente, resolverem os problemas e vencerem os desafios que a missão de educar 

coloca atualmente aos responsáveis. 

Neste contexto, não restam outras alternativas à Escola senão, por um lado, ajudar a 

Família a encontrar o seu lugar na relação de diálogo e na participação ativa na vida da 

Escola, revitalizando a relação Escola-Família; por outro, procurar apoio na Comunidade local e 

nas Instituições com responsabilidade na área da Educação, estabelecendo, com elas, 

parcerias e participando no desenvolvimento de Projetos comuns. São de referir as seguintes 

parcerias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Santillana 

Gabinete RBE Fundação Calouste Gulbenkian 

Caixa Geral 
de Depósitos 

Gabinete de 
Segurança 

 do MEC 

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

Junta de 
Freguesia de 
Pinhal Novo 

Centro de Saúde 
de Palmela  

Saúde Escolar 
 

Palmela 

Desporto 

C.P. C. J. 
de 

Palmela 

S.T.A.E. 
Formação 

Pessoal Não 

Docente  

Ass. de Pensionistas 
Reformados e Idosos 
de Pinhal Novo 

Associações de 
 Pais e Encarreg. 
  de Educação (AEC) 

 

Fundação 
C.O.I. 

Escola 
Segura 

Bombeiros 
Voluntários de 

Pinhal Novo 

SFUA 

Junta de 
Freguesia de 

Palmela 

MEC 

Jornal de Pinhal Novo 

Porto 
Editora 

Associação de Festas 
Populares de Pinhal Novo 

Editora ASA 

Estabelecimentos 

Comerciais 

Centro de 
Formação de 

Professores 

APPACDM 
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8. DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico que se apresenta tem por base os dados obtidos através dos relatórios da 

avaliação interna dos anos letivos de 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, e ainda os relatórios  

apresentados pela IGEC, nas várias intervenções que realizou. Consideram-se como mais relevantes, os 

dados referentes ao sucesso escolar e à indisciplina. 

 

ALUNOS 

População escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Até ao ano letivo de 2012/2013, a população escolar do Agrupamento tem vindo a aumentar. O 

ano letivo de 2013/2014 registou uma quebra global na população escolar; 

 Ao nível dos 1º e 2º ciclos regista-se uma ligeira quebra na taxa de frequência; 

 No entanto, esta situação não tem aliviado a sobrelotação do espaço escolar na escola sede, 

uma vez que o número de alunos por turma é bastante elevado e muitas salas já não se 

mostram adequadas ao número de alunos que nelas aprendem, com consequências negativas 

nas condições de ensino/aprendizagem. 

 

 A percentagem das crianças que 

frequentam a Educação Pré-Escolar (público) 

no escalão etário de 5 anos ou menos, tem 

vindo a aumentar, situando-se em 91%. No 

escalão de 4 anos a frequência é de 9%. Não 

tem havido capacidade de resposta para as 

crianças com 3 anos. 

 
 

 

Tipologia da população escolar 

 

 
 Em 2013/ 2014, regista-

se um ligeiro decréscimo no 
número de alunos repetentes 
embora o número seja bastante 
elevado; 
 A partir de 2013/2014 o 

número de alunos beneficiando 

de ASE diminuiu bastante; 
 O número de alunos 

com PEI e com CEI aumentou.  
 
 

 
 

 

  Pré 1º 2º 3º 4º 1ºC 5º 6º 2ºC 7º 8º 9º 3ºC Total 

2011/2012 352 341 314 311 293 1259 377 343 720 65 76 39 180 2159 

2012/2013 349 325 363 284 297 1269 338 368 706 37 64 64 165 2489 

2013/2014 335 266 355 334 287 1242 353 344 697 68 38 58 164 2438 

Frequência da Educação Pré-Escolar 

  
3 anos 4 anos ≥ 5 anos Total 

2011/2012 1 52 299 352 

2012/2013 0 20 329 349 

2013/2014 0 29 306 335 

  1ºC 2º+3ºC Total 

Nº de alunos repetentes 

2011/2012 30 91 121 

2012/2013 49 103 152 

2013/2014 51 96 147 

Nº de alunos com ASE 

2011/2012 448 254 702 

2012/2013 451 292 743 

2013/2014 477 224 672 

Nº de alunos com PEI 

2011/2012 54 64 118 

2012/2013 50 36 86 

2013/2014 61 67 128 

Nº de alunos com CEI 

2011/2012 9 21 30 

2012/2013 12 30 42 

2013/2014 17 33 50 
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RESULTADOS ESCOLARES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas escolas do Agrupamento, a taxa de abandono escolar, apesar de um ligeiro aumento, situa-se em 

níveis muito baixos, tendo em conta o número de alunos matriculados.  

 

 
 
 

Taxa de retenção 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

2011/2012 0,0 11,1 4,2 2,4 10,6 13,1 20,0 23,7 30,8 8,5 

2012/2013 0,3 9,1 3,2 3,0 12,4 7,1 5,4 15,6 9,4 6,4 

2013/2014 0,4 8,2 4,5 3,8 11,9 15,7 16,2 23,7 15,5 8,6 

 

 No triénio anterior, a taxa de retenção/insucesso veio a baixar gradualmente no 2º ano;  

 Nos restantes anos do 1º ciclo, baixou em 2012/2013 e registou um aumento no ano seguinte; 

 No 5º ano, a taxa de retenção apenas foi inferior à meta definida no ano de 2011/2012. Aumentou no ano 

letivo seguinte e baixou ligeiramente em 2013/2014; 

 No 6º ano regista-se uma extraordinária redução de 2011/2012 para 2012/2013. No entanto a situação 

alterou-se drasticamente no ano de 2013/2014 passando para 15,7%. No 3º ciclo verifica-se uma tendência 

semelhante na variação das taxas anuais; 

 

 
 
 

 
 No triénio anterior, a taxa de 

retenção repetida registou números 

preocupantes, especialmente no 2º 

ciclo, dado que as percentagens são 

bastante elevadas relativamente à 

população escolar envolvida; 

 Também se tem verificado um 

aumento significativo no 2º e 4º anos. 

 

 

 

 

 

Taxa de abandono escolar - Meta ≤ 1,0 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

2011/2012 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,6 1,5 0,0 2,6 0,3 

2012/2013 0,3 0,0 0,4 0,0 1,2 0,3 0,0 1,6 1,6 0,4 

2013/2014 0,4 0,3 0,0 0,0 1,1 0,6 1,5 10,5 8,6 0,9 

Taxa de retenção repetida 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

2011/2012 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 37,5 25,0 100,0 83,3 26,4 

2012/2013 100 0,0 7,7 0,0 25,6 29,4 0,0 8,3 22,2 16,4 

2013/2014 0,0 7,4 0,0 10,0 30,4 43,6 50,0 40,0 25,0 25,9 
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 Considerando o triénio 2011-2014, na disciplina de Português, as taxas de sucesso nas provas finais de ciclo 

estão ligeiramente abaixo da meta traçada no 4º ano (-1,2%),  2,9 % acima no 6º e 7,1% no 9º; 

 Na disciplina de Matemática, apenas no 9º ano se verifica um saldo positivo (1,2%). No 4º e 6º anos as 

taxas de sucesso estão abaixo da meta traçada, respetivamente, 10,6% no 4º ano e 15,8% no 6º; 

 Nos dois últimos anos letivos, as taxas de sucesso na frequência são todas superiores aos resultados das 

provas finais. Tal situação é verificável neste quadro na parte referente à diferença entre estas taxas de 

sucesso nas provas nacionais e a de frequência; 

 Apesar deste diferencial nas classificações dos alunos nas provas e na frequência, a diferença entre a 

classificação obtida pelos alunos na frequência e nas provas finais é menos significativa embora seja maior 

em Matemática.  

  

Frequência e sucesso nos Planos de Acompanhamento Pedagógico (PAP) 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

Nº de alunos com 
PAP 

2011/2012 0 60 60 36 118 133 25 31 18 481 

2012/2013 8 72 36 51 111 127 18 28 28 479 

2013/2014 22 48 56 73 101 121 22 8 22 473 

Taxa de sucesso 

2011/2012 100 46,7 78,3 86,1 69,5 72,2 64,0 48,4 72,2 68,2 

2012/2013 100 59,7 75 86,3 68,5 80,3 88,9 67,9 82,1 74,7 

2013/2014 95,5 50,0 78,6 89,0 63,4 58,7 63,6 62,5 72,7 68,5 

Resultados a Português e Matemática 

  
Português Matemática 

4º 6º 9º 4º 6º 9º 

Taxa de sucesso nas 

Provas Finais 

2011/2012 71,3 82,6 76,5 42,5 70,1 73,5 

2012/2013 55,7 55,1 80,5 65,8 47,7 51,2 

2013/2014 79,9 77,5 75,7 53,3 31,3 54,1 

Taxa de sucesso na 
frequência 

2011/2012 94,2 83,9 67,6 83,6 70,4 67,6 

2012/2013 94,5 86,7 85,0 88,3 72,0 88,3 

2013/2014 96,4 84,3 80,8 94,5 68,0 80,8 

Classificação média 
nas provas nacionais 

2011/2012 3,10 3,08 3,18 2,50 3,01 3,24 

2012/2013 2,71 2,66 3,10 3,02 2,58 2,73 

2013/2014 3,18 3,05 3,00 2,78 2,25 2,78 

Classificação média na 

frequência 

2011/2012 *** 3,10 3,07 *** 3,01 3,20 

2012/2013 3,61 3,27 3,13 3,53 3,07 3,40 

2013/2014 3,58 3,18 3,15 3,67 2,98 3,17 
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 O número de alunos com plano é muito elevado, em especial no 2º ciclo; 

 Independentemente da variação do número de planos de acompanhamento pedagógico traçados em cada 

ano de escolaridade, ao longo do último triénio, importa referir que as taxas de sucesso ainda ficam aquém 

das expetativas. As taxas de sucesso foram mais elevadas no 1º e 4º anos e mais baixas no 2º e 6º anos. 

 
 
 

 O número de alunos que 

frequentam o Apoio Educativo tem 

vindo a aumentar no 1º ciclo; 

 

 A taxa de sucesso é menor no 

2º e 3º anos, mas, em geral, aumentou 

ligeiramente. 

 
 

  Neste quadro 

consideram-se as disciplinas de 

Português, Inglês e Matemática 

por serem aquelas em que os 

alunos são propostos para 

frequência de Apoio Educativo; 

 

 Comparando os 

números que constam deste 

quadro com os dos alunos a 

quem é aplicado um Plano de 

Apoio, isto é, que indiciam 

retenção, verificamos que o 

número de alunos que 

beneficiam desta medida é 

bastante reduzido; 

 

 Regista-se que os 

apoios são atribuídos 

maioritariamente no 2º ciclo, 

embora globalmente o número 

de alunos que beneficiaram 

desta medida tenha vindo a 

diminuir; 

 As taxas de sucesso são 

         mais elevadas na disciplina de Português. 

Frequência e sucesso no Apoio Educativo (AE) - 1º Ciclo 

  1º 2º 3º 4º Total 

Nº de alunos com AE 

 

2012/2013 29 56 31 54 170 

2013/2014 28 59 64 79 230 

Taxa de sucesso 

2012/2013 100 60,7 83,9 85,2 79,4 

2013/2014 96,4 69,5 79,7 87,3 81,7 

Frequência e sucesso no Apoio Educativo - 2º + 3º Ciclo 

  5º 6º 7º 8º 9º Total 

Português 

Nº alunos 
com AE 

2011/2012 11 14 0 0 6 31 

2012/2013 14 14 0 0 1 29 

2013/2014 8 17 0 0 5 30 

Taxa de 
sucesso 

2011/2012 90,9 64,3 *** *** 100,0 80,6 

2012/2013 64,3 64,3 *** *** 100 65,5 

2013/2014 87,5 64,7 *** *** 60,0 70,0 

Matemática 

Nº alunos 
com AE 

2011/2012 22 33 0 2 3 60 

2012/2013 14 49 0 0 9 72 

2013/2014 10 22 1 0 4 37 

Taxa de 
sucesso 

2011/2012 54,5 66,7 *** 100,0 33,3 61,7 

2012/2013 42,9 51 *** *** 55,6 50 

2013/2014 50,0 45,5 0,0 *** 25,0 43,2 

Inglês 

Nº alunos 
com AE 

2011/2012 0 13 0 2 4 19 

2012/2013 2 5 0 0 1 8 

2013/2014 3 8 1 0 0 12 

Taxa de 
sucesso 

2011/2012 *** 61,5 *** 50,0 75,0 63,2 

2012/2013 50 0 *** *** 100 25 

2013/2014 66,7 37,5 0,0 *** *** 41,7 
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DISCIPLINA E COMPORTAMENTO 

 

 

Assumindo o princípio de que a Educação para a Cidadania tem uma importância vital para 

qualquer projeto educativo, o Agrupamento tem procurado enfrentar o problema crescente da 

indisciplina através da implementação de projetos como o “NACEPI”, a valorização de valores e atitudes, 

como o Projeto “A Formação Não É Só O Saber”,  a implementação do “Código de Conduta” e a 

aplicação de medidas educativas (preventivas e disciplinares).  

Não obstante este esforço do Agrupamento, a violação das regras, o desrespeito pelos outros e 

os atos de agressão, verbal e física, são elevados, sendo de referir a falta de apoio e colaboração por 

parte de muitos encarregados de educação dos alunos mais problemáticos, relativamente às medidas 

educativas propostas, desautorizando as decisões e desresponsabilizando esses alunos, o que em nada 

contribui para a modificação de comportamentos e atitudes. 

 

 

Número de alunos indisciplinados no ano 

  1º 2º 3º 4º 1ºC 5º 6º 7º 8º 9º 2+3C Total 

2011/2012 16 23 17 23 79 6 19 5 0 0 30 109 

2012/2013 8 17 18 20 63 9 28 3 3 3 46 109 

2013/2014 17 17 15 25 74 26 34 4 1 0 65 139 

 
Taxa de indisciplina (valores em %) 

  1º 2º 3º 4º 1ºC 5º 6º 7º 8º 9º 2+3C Total 

2011/2012 4,7 7,3 5,5 7,8 6,3 1,6 5,5 7,7 0,0 0,0 3,3 5,0 

2012/2013 3,1 7,4 6,3 8,5 6,1 2,7 7,6 8,1 4,7 4,7 5,3 5,1 

2013/2014 6,4 4,8 4,5 8,7 6,0 7,4 9,9 5,9 2,6 0,0 7,5 6,6 

 
 O número de alunos considerados indisciplinados e a taxa de indisciplina têm vindo a aumentar, em especial 

no 2º ciclo. 

 

Número de ocorrências 

  1º 2º 3º 4º 1ºC 5º 6º 7º 8º 9º 2+3C Total 

2011/2012 1779 1090 1488 1504 5861 255 398 73 23 7 756 6617 

2012/2013 1091 1121 980 1664 4856 157 304 20 71 17 569 5425 

2013/2014 813 1139 582 570 3104 273 277 46 27 6 629 3733 

  

 Apesar da taxa de indisciplina ser menor no 1º ciclo, contraditoriamente, é nesse ciclo que o número de 

ocorrências de indisciplina é mais elevado; 

 O número de ocorrências no 2º ciclo é muito elevado, em especial no 6º ano;  

 No 3º ciclo, o número de ocorrências é ainda elevado, tendo em conta o número de alunos que o frequenta. 
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 O NACEPI apenas existe na escola 

sede, tendo sido criado com vista à 

redução da indisciplina; 

 O número de atendimentos no 

NACEPI é bastante elevado no 2º ciclo, em 

especial no 5º ano; 

 O número de alunos atendidos tem 

aumentado, principalmente no 5º ano; 

 O número de alunos reincidentes 

na aplicação da medida de envio o NACEPI 

tem-se mantido estável, embora seja muito 

elevado em relação ao total de alunos. 

 

 

Medidas disciplinares aplicadas 

  1ºC 5º 6º 7º 8º 9º 2+3C Total 

Medidas corretivas 

2011/2012 6 0 6 0 0 0 6 12 

2012/2013 2 2 9 1 3 0 15 17 

2013/2014 0 27 33 9 2 0 71 71 

Processos disciplinares 

2011/2012 5 4 19 5 1 0 29 34 

2012/2013 0 13 33 5 11 2 64 64 

2013/2014 0 0 1 0 0 0 1 1 

M
ed

id
as

 s
an

ci
o

n
at

ó
ri

a
s 

Repreensão Registada 

2011/2012 9 1 10 0 1 0 12 21 

2012/2013 0 0 7 1 1 0 9 9 

2013/2014 0 0 8 0 1 0 9 9 

Suspensão até 3 dias 

2011/2012 1 11 14 4 1 0 30 1 

2012/2013 1 9 14 0 6 2 31 32 

2013/2014 0 3 17 3 0 0 23 23 

Suspensão de 4 a 12 dias 

2011/2012 0 4 13 4 1 0 22 22 

2012/2013 0 2 3 1 0 0 6 6 

2013/2014 0 0 1 0 0 0 1 1 

 

 O número de medidas disciplinares aplicadas é mais elevado no 2º ciclo, especialmente no 6º ano;  

 Registou-se um aumento das medidas corretivas em detrimento dos processos disciplinares, 

especialmente em 2013/2014; 

 Foram aplicadas mais medidas sancionatórias, em especial no 6º ano. As medidas mais aplicadas 

foram a repreensão registada e a suspensão até 3 dias. 

 

 

NACEPI 

  5º 6º 7º 8º 9º Total 

Número de 
atendimentos 

2011/2012 137 235 20 13 3 408 

2012/2013 113 165 6 16 7 307 

2013/2014 160 125 29 6 3 323 

Alunos atendidos 

2011/2012 54 76 11 10 1 152 

2012/2013 56 99 5 9 5 174 

2013/2014 64 56 13 4 3 140 

Alunos 

reincidentes 

2011/2012 21 38 3 0 1 63 

2012/2013 25 35 1 3 2 66 

2013/2014 27 32 4 2 0 65 
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Taxa de retenção nos alunos indisciplinados 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

2011/2012 0,0 30,4 5,9 4,3 83,3 36,8 80,0 0,0 0,0 22,9 

2012/2013 100 0,0 7,7 0,0 25,6 29,4 0,0 8,3 22,2 16,4 

2013/2014 0,0 11,8 6,7 4,0 46,2 52,9 50,0 0,0 0,0 25,9 

 

 É no 2º ciclo e no 7º ano que se continua a verificar uma relação bastante direta entre a indisciplina 

e a retenção.  

 A taxa de retenção entre os alunos indisciplinados é bastante elevada e o peso da indisciplina é 

significativo. 

 
  
 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
O incentivo à participação dos Encarregados de Educação nas reuniões gerais com os 

Professores Titulares de Turma/ Diretores de Turma tem sido uma das medidas significativas 

para levar os EE a colaborarem com as escolas, tendo em vista a redução do insucesso e da indisciplina.  

 

Participação dos Encarregados de Educação nas reuniões gerais (valores em %) 

  Pré 1º 2º 3º 4º 1ºC 5º 6º 7º 8º 9º 2º+3ºC Total 

2011/2012 73 87 82 84 80 83 71 63 53 62 61 63 75 

2012/2013 76 81 76 72 75 76 69 64 44 55 60 64 72 

2013/2014 79 84 81 84 83 83 76 67 53 38 55 68 77 

 

 A taxa de participação dos E.E. nas reuniões com os Educadores/ Professores Titulares de 

Turma/ Diretores de Turma , embora com ligeiras oscilações, tem-se mantido estável, 

situando-se acima dos 72%; 

 A taxa de participação dos E.E. é menos significativa no 3º ciclo. 

 

Em conclusão, uma das crescentes preocupações prende-se com a pouca valorização dada à 

escola pelas famílias de um significativo número de alunos. Este facto prende-se, por um lado, com o 

baixo nível cultural/económico desses agregados familiares, por outro com as condições de trabalho, 

que obrigam a forte mobilidade (dentro e para fora do concelho), deixando os alunos entregues a si  

próprios, com reduzido ou nulo acompanhamento familiar. 
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Aspetos Positivos e Aspetos a Melhorar  
 Feito o diagnóstico da situação no Agrupamento, apresentamos os aspetos positivos e negativos relativamente a vários setores da vida do 

Agrupamento, tendo em vista a implementação do Plano de Ação. 

 

SETORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS A MELHORAR 

COMUNIDADE 

 

 Alguma recetividade e colaboração da comunidade educativa às propostas e 
iniciativas das escolas/Agrupamento. 

 Apoio da Câmara Municipal de Palmela e das Junt as de Freguesia aos Projetos do 
Agrupamento. 

 Articulação entre  níveis de ensino. 

 Articulação e resposta defic ientes, por parte  de  algumas Instit uições, para a resolução de  

problemas relacionados com alunos em situação de risco.  
 

PAIS E 
ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO 

 Existência de Associação de Pais em vários estabelecimentos do Agrupamento. 
 As Associações de Pais e Encarregados de Educação são participativas e mostram 

disponibilidade para apoiar as iniciativas das escolas e colaborar com o órgão de gestão.  

 Criação de uma estrutura representativa das Associações de Pais, constituindo-se como 
veículo de informação e ação articulada. 

 Iniciativas no agrupamento promovidas pelas Associações de Pais e Encarregados de  
Educação, procurando trazer os pais à escola. 

 Reduçã o do núme ro de fa míli as a poia das pe la A SE, te ndo e m conta o e levado número de Enca rre gados de  
Educação com condições económicas e sociais desfavoráveis .  

 Reduzido acompa nha me nto fa miliar com conse que nte falta de assiduida de e  aba ndono escolar por parte dos  
alunos. 

 Falta de coope ração com os professores no acompanha me nto da  vi da escolar dos seus e ducandos,  
nomea da mente na verificação do cumpri me nto de obri gações escola res, desres ponsabilizando-se pelas atitudes  
incorretas dos seus educandos.  

 Reduzido ince ntivo à partici pação dos Pais e E.E. nas ativi dades do A grupa me nto.  

 Participaçã o dos Pais e E.E. em Conselhos de Turma, nos momentos de não a valiação indi vidual dos alunos.  

ALUN O S  

 

 Implementação do Plano Nacional de Leitura para reduzir a iliteracia. 
 Implementação do trabalho de equipa nos Departamentos. 

 Criação de algumas respostas educativas diferenciadas, tendo em conta as 
necessidades dos alunos e os recursos existentes. (sala de estudo, apoio 
educativo, coadjuvação, parcerias com APPACDM/CRI, PCA, ensino 
estruturado, CEI, desporto escolar) 

 Existência do NACEPI como preocupação em preservar um clima saudável na 
relação pedagógica. 

 Implementação do Código de Conduta para redução da indisciplina. 

 Construção de Planos de Turma contextualizados que valorizam saberes e os 
articulam com as necessidades dos alunos. 

 O abandono escolar mantém-se em níveis inferiores à média nacional. 
 

• Grande número de alunos em situação de risco. 
• Globalmente, a taxa de insucesso do Agrupamento aumentou, especialmente nos 2º e 3º 

ciclos, situando-se abaixo das metas traçadas. A situação mais problemática verifica-se no 7º 
ano.  

• No 1º ciclo, regista-se um aumento do insucesso em todos os anos ao nível do Português e 

da Matemática. 
• O número de alunos com PAP é elevado, 
• Dificuldade no cumprimento  de regras definidas no RIA. 

• Elevado índice de indisciplina na sala de aula e nos espaços de recreio. 
• A taxa de retenção entre os alunos indisciplinados é bastante elevada, sendo o peso da 

indisciplina significativo, principalmente no 2º ciclo. 

• No que se refere à indisciplina, verificam-se maiores problemas ao nível dos: 
comportamentos inadequados, na recusa de execução das tarefas, na agressividade física, 
verbal ou escrita e nos comentários inconvenientes/despropositados. 

• Aumento do número de alunos por turma por imposição da tutela 

• Falta de apoios mais especializados para alunos com NEE 
• Dispersão curricular para os alunos com CEI. 
• Apoios Educativos deficitários em relação ao número de alunos que dele necessitam. 
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SETORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS A MELHORAR 

ESCOLA/ 
AGRUPAMENTO 

Educação Pré -escolar  
 Estabilidade e qualidade do corpo docente; 
 Qualidade das instalações dos jardins-de-infância; 
 Uniformização dos documentos do Departamento; 
 Inclusão de alunos com NEE; 
 Boas relações entre o pessoal docente e não docente; 

 Articulação com o 1º ciclo; 
 Bom nível de participação dos EE na vida dos Jardins de Infância;  

 

Educação Pré -escolar  
• A oferta pública continua a ser manifestamente escassa para a procura. 
• Alguns estabelecimentos ainda apresentam deficiências a nível de espaços, 

equipamentos e pessoas 
• Ausência de espaços específicos para o desenvolvimento das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família, implicando a permanência das crianças no mesmo 
espaço durante um elevado número de horas. 

• Equipamento informático reduzido e desatualizado nalguns Jardins de Infância; 
• Insuficiência da oferta de formação continua; 
• Recursos especializados insuficientes para as crianças com NEE; 
• Sistema de refrigeração para as salas. 
• Placares de apoio às salas e de informação aos Encarregados de Educação. 
• Um espaço exterior com cobertura (para utilização em dias de chuva e calor). 
• Portão de separação do espaço exterior do recreio, relativamente à entrada geral 

da escola. 

• Substituição do equipamento e aparelhos de exterior, adequados à faixa etária, e 
sua manutenção. 

 

1º CICLO 
• Atividades de enriquecimento curricular; 
• Articulação entre níveis de ensino, docentes do mesmo ano e de 

estabelecimento; 

 

1º CICLO 
Escolas da zona rural: 

• Necessitam de uma intervenção e remodelação dos espaços (pinturas, instalações 
elétricas).  

• Têm falta de equipamentos e recursos (Computadores, fax, Internet, quadros 
interativos, impressoras, máquinas fotográficas e videoprojector) e de equipamentos 
desportivos (balizas, piso melhorado, tabelas) o que condiciona grande parte do 
trabalho a desenvolver, quer a nível organizacional, como funcional. 
Escolas da vila e da zona rural 

• Falta de recursos humanos:  
   - Pessoal docente – apoio educativo e substituições; 
   - Pessoal não docente – assistentes operacionais; 

     -Técnicos para equipas multidisciplinares – psicologia, terapia da fala, assistente 
social, psicomotricidade; 

   - Técnicos para manutenção e assistência de equipamento tecnológico; 
   - Pessoal para limpeza e manutenção dos espaços exteriores; 
   - Falta de espaços cobertos multifunções. 
. Inexistência do NACEPI. 
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SETORES ASPETOS POSITIVOS ASPETOS A MELHORAR 

ESCOLA/ 
AGRUPAMENTO 

1, 2 º e 3º ciclos 

• Existência de algumas parcerias com instituições da comunidade 
educativa. 

• Preocupação com a segurança e o bem-estar dos alunos. 

• Preocupação com a conservação dos espaços escolares interiores e 
exteriores e com o apetrechamento didático e pedagógico. 

• Manutenção do parque informático da Escola. 
• Boas condições de atendimento dos EE, pelos DT, na escola -sede; 

 

2 º e 3º ciclos 
• Existência de uma Biblioteca Escolar dinâmica e bem equipada.  
• Existência de uma Sala de Estudo como medida de apoio aos alunos 

como medida de redução do insucesso escolar.   
 

 

2 º e 3º ciclos 

• Sobrelotação do espaço escolar na escola-sede com consequências 
negativas ao nível das condições de ensino/aprendizagem. 

• Salas de aula desajustadas devido ao elevado número de alunos por 

turma. 
• Algumas aulas lecionadas em salas desadequadas à disciplina.  

•  Inadequação do mobiliário escolar de algumas salas. 
• As salas da escola sede, em especial nos blocos B e D, sem ventilação no 

período do Verão e com iluminação deficiente, sem isolamento sonoro. 

•  Falta de salas de trabalho para os professores, de cada Departamento, 
mais adequadas ao trabalho de equipa.  
• Sala de convívio dos alunos pouco adequada às suas necessidades.  

• Sala de professores exígua para o número de professores da escola. 

PESSOAL 

DOCENTE 
 

• Bom clima nas relações interpessoais. 
• Corpo docente qualificado e habilitado para a docência estável.  
• Implementação do trabalho de equipa ao nível dos Departamentos. 
 
 
 
 
 

• Insuficiência de recursos humanos no SPO (Necessidade de reforço do 
SPO) para um melhor acompanhamento dos alunos; 

• Número reduzido de professores de Educação Especial tendo em conta 
o número crescente de alunos com NEE e CEI 

•  Insuficiente valorização dos recursos pedagógicos existentes na Escola. 
• Desvalorização da imagem do professor. 

PESSOAL NÃO 
DOCENTE 

• Preocupação com a higiene das Escolas e com a segurança dos alunos. 
• Bom relacionamento com os restantes membros da Comunidade 

Educativa. 

• Falta de formação contínua adequada às funções que exercem e ao 
contexto escolar em que se integram. 

• Grave insuficiência de Assistentes Operacionais pertencentes ao quadro 
nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento.  
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9. PLANO DE AÇÃO 
 

Prioridades Objetivos Estratégias Avaliação 

 

P1 
Promoção de um 
ensino de qualidade 

 

Objetivo 1 
Melhorar os resultados escolares. 
Melhorar a qualidade do sucesso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Monitorização dos resultados escolares pela Secção de 
Avaliação do Conselho Pedagógico.  
 
b) Análise comparativa dos resultados internos com os do 
ano anterior; 
 
c) Análise comparativa dos resultados externos com os do 
ano anterior a nível nacional, nas disciplinas sujeitas a 

provas finais; 
 
d) Análise comparativa entre os resultados internos e 
externos. 
 
e) Implementação de estratégias pedagógicas para a 
melhoria dos resultados escolares, nomeadamente: 

i) Apoio Educativo; 
ii) Utilização da Biblioteca Escolar e das dinâmicas por 

si implementadas como estratégia priv ilegiada para o 
desenvolv imento das competências de investigação, 
ajudando os alunos a construir os seus próprios 
métodos de acesso ao conhecimento. 
iii) Valorização da Sala de Estudo para o 
desenvolv imento da autonomia e para a promoção do 
estudo com método e significado; 
iv) Coadjuvação em turmas/disciplinas com maior 
insucesso ou que integrem alunos com CEI ou 
problemáticos do ponto de vista disciplinar; 

v) Diversificação de estratégias em sala de aula; 
vi) Definição de planos de turma e ou planos de 
acompanhamento pedagógico indiv iduais adequados 
aos contextos; 
vii) Criação de turmas de PCA, cursos vocacionais, ou 
outros para alunos de grande insucesso. 

 

 
Metas de sucesso nas disciplinas com 
provas finais  
 
Metas de sucesso por disciplinas a definir 
para os três anos de vigência do PEA e a 
atualizar no final da vigência do PEA 
 
(ver página específica com as metas 

definidas). 
 
 
  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Percentagem de ativ idades interdisciplinares 
implementadas. 

  
 

 
Percentagem de número de planos de 
acompanhamento com sucesso 
 
Avaliação do impacto das medidas aplicadas 
através da análise dos relatórios específicos 
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Prioridades Objetivos Estratégias Avaliação 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

f)  Participação em projetos de índole cultural, desportiva e 

sociocomunitária: 
i) Fantasiarte; 
ii) Jogos Desportivos Escolares; 
iii) Outros. 

 
g) Valorização das parcerias e protocolos existentes. 
 
 
h) Articulação entre os Planos Anuais de Ativ idades dos 

Departamentos e outras estruturas num Plano Anual de 
Ativ idades do Agrupamento.  
 
i)  Elaboração pelos Departamentos de Planos de Ação 
plurianuais em articulação com o PEA. 
 
j) Continuidade do trabalho cooperativo entre docentes através 
da organização de equipas de trabalho, com recurso aos tempos 
da Componente Não Letiva de Estabelecimento.  
 

 
k) Envolv imento dos Encarregados de Educação no percurso 
educativo dos seus educandos. 
 
l) Envolv imento de Associações de Pais, Autarquia e Pessoal não 
docente no Conselho Geral.  
 
m)- Envolv imento progressivo dos recursos internos na 
dinamização de formação. 

Fantasiarte – número  de turmas 

participantes 
Jogos Desportivos Escolares –número de 
participações. 
 
 
Manutenção das parcerias e protocolos 
existentes e estabelecimento de novas 
parcerias (+10%). 
 

Percentagem de ativ idades em articulação 
realizadas 

  
 
Atas de reuniões que reflitam o dinamismo 
pedagógico no seio do Departamento. 
 
Cumprimentos dos planos do trabalho em 
equipa. 
 

 
75% de presenças de Encarregados de 
Educação nas reuniões de pais, tendo por 
base as respetivas atas 
 
Percentagem de docentes que partic iparam 
em ações de formação 
 
Participação dos docentes em pelo menos 

uma ação de formação anual.  
 

 
 
 

Objetivo 2 
Melhorar os Apoios Educativos 

 

 
a)  Articulação com o ERT. 
 

b) Aulas de Apoio Educativo. 
 
c) Envolv imento dos docentes de Educação Especial na definição 

de estratégias de intervenção e de abordagem de conteúdos. 

 
Número de alunos com AE  
Número de alunos com sucesso nas aulas 

de AE 
 
 
Número de alunos com PEI com sucesso 
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Prioridades Objetivos Estratégias Avaliação 

 

 

 

Objetivo 3 

Prevenir o abandono escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sinalização precoce de situações de absentismo e/ou risco e 

seu acompanhamento personalizado, de acordo com os princípios 

de atuação a desenvolver de  acordo com o art.º 13 da Lei nº 

51/2012. 

 b) Ação concertada dos Educadores, Professores Titulares de 

Turma, Diretores de Turma, SPO, Direção e Pais e Encarregados 

de Educação. 

c) Mobilização dos recursos externos e atuação articulada com: 

i) CPCJ; 

ii) Escola Segura 

iii) CAFAP; 

iv) EMAT; 

d)  Articulação entre a CPCJ e a Direção, através da nomeação de 

um professor interlocutor; 

 

 

 

A taxa de abandono escolar não deverá ser 

superior a 1%. 

 

Atas das reuniões que reflitam a 

participação e a articulação entre agentes e 

estruturas. 

 

 

Existência de um interlocutor 

Relatório elaborado pelo interlocutor.  

 

 

P2 

Articulação entre 

os níveis e ciclos 

de ensino 

Objetivo 1 

Dar continuidade à articulação entre os 

ciclos de ensino. 

 

a) Promoção de visitas dos alunos do 1º ciclo à Escola-Sede. 

b) Promoção de ativ idades conjuntas de crianças da Educação 

Pré-Escolar e de alunos do 1º, 2º e 3º ciclos; 

c) Participação das docentes da Educação Pré-Escolar em 

Conselhos de Docentes. 

d) Participação dos docentes do 1º ciclo na 1ª reunião de cada 

de Conselho de Turma do 5º ano no início de ano.  

e) Criar condições que permitam a realização de reuniões entre 

os Coordenadores de Departamento através da planificação 

vertical de conteúdos e aprendizagens e da partilha de boas 

práticas e de materiais, em especial entre o 4º e o 5º ano. 

f)  Reuniões de articulação entre os docentes dos 

departamentos e os professores das AAAF e AEC. 

g) Levantamento conjunto das dificuldades dos alunos.  

Alunos do 4º ano: 1 visita anual, de acordo 

com os PAA 

 

Atas das reuniões: pelo menos 1 vez por 

período. 

80% de participação.  

 

Atas. 
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Prioridades Objetivos Estratégias Avaliação 

P3 
Disciplina 

Objetivo 1  
Incutir nos alunos regras de boa 
educação e respeito.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a) Atualização do R.I.A. 
 
b) Promoção da integração dos novos alunos no meio escolar. 
 
c) Valorização do Projeto "A Formação Não é Só o Saber". 
 

d)  Reforço da ação dos delegados de Turma em articulação com 
o projeto “A Formação não é só o saber.” 
 
e) Dinamização, nas aulas de Educação para a Cidadania da 
análise/debate de assuntos relacionados com os comportamentos 
dos alunos. 
 
f) Participação dos alunos em ativ idades de âmbito social 
(campanhas de solidariedade), em articulação com a disciplina de 

Educação para a Cidadania. 
 
g) Reuniões da Direção com os Delegados de Turma. 

 
 
 
Aplicação transversal ao Agrupamento.  
 
 

 
Atas 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Objetivo 2 
Uniformizar a atuação dos docentes face 
a situações de indisciplina.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 3 

Analisar as causas da indisciplina nos 1º, 
2º e 3º ciclos 
 

a)  Diagnóstico no plano de turma dos alunos problemáticos a 
nível do comportamento. 
 
b) Definição de estratégias conjuntas a nível dos Conselhos de 
Turma/Docentes para minorar a indisciplina com o envolv imento 
de: 

i) Professores; 

ii) Diretores de Turma; 
iii) Assistentes Operacionais; 
iv) Pais e encarregados de educação; 
v) Direção. 
 

c)  Reforço da importância dos professores do NACEPI junto da 
comunidade escolar.  
d) Implementação do Código de Conduta em articulação com o 
R.I.A. e o Estatuto do Aluno em todos os ciclos. 
 

e) Reflexão por parte dos alunos sobre o seu comportamento. 
 
f) Aumentar a responsabilização dos alunos sobre o seu 
comportamento e as possíveis consequências.  

 
 
 
 
Atas 
 
 

Levantamento de dados e registos 
estatísticos 
 
 
 
Relatórios da Avaliação interna 
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Prioridades Objetivos Estratégias Avaliação 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

g) Sensibilização/envolv imento/responsabilização dos 
encarregados de educação na prevenção e melhoria da 

disciplina.  
 
h) Criação de uma equipa para monitorizar os dados 
referentes à indisciplina no âmbito da avaliação interna.  
 
i) Recolha sistemática de informação no final de cada 
período (1º, 2º e 3º ciclos). 
 
j) Análise comparativa dos resultados da indisciplina com os 

do ano anterior. 
 
k) Trabalho colaborativo entre a Coordenadora do NACEPI e 
as Coordenadoras dos D.T. para aplicação das estratégias 
definidas. 
 

 
 
Número de EE envolv idos na aplicação de 
medidas corretivas/disciplinares  

 
Número de alunos em situações de 
indisciplina com aplicação de medidas 
disciplinares sancionatórias; 
 
 
Comparação anual entre a percentagem de 
alunos alvo de medidas disciplinares 
 

Número de reuniões ocorridas entre os 
intervenientes 
 

 
P4 
Autoavaliação 
 

 

 
Objetivo 1 
Avaliar o impacto das atividades 
definidas no despacho de organização 

d9 ano letivo em articulação com a 
avaliação do PEA. 
 
 

a) Produção por uma equipa pluridisciplinar de 
documentos de trabalho com objetivos para o ano 
seguinte. 
 
b)Definição do plano estratégico para o ano seguinte. 

 
Relatório de avaliação do impacto das 
atividades definidas no despacho de 
organização do ano letivo  

Estudo da avaliação interna - avaliação 
das metas definidas no PEA 
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10. METAS A CUMPRIR EM 2017 
(Obs.: As metas são indicadas por cada Departamento e aprovadas pelo Conselho Pedagógico) 

 

Resultados dos Alunos 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Taxa de Sucesso não inferior: - a 99% - a 90,5%  - a 83%   - a 88% - à média nacional  

 
 

Departamentos Resultados nas Disciplinas 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

LÍNGUAS 

Português 88% 85% 80% 74% 88% 

Inglês 81% 74% 88% 70% 83% 

Francês ---- ----- 71% 70% 83% 

Espanhol ---- ----- 97% 93% 97% 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS E 

HUMANAS 

História e Geografia de Portugal 87% 87% ---- ----- ----- 

História ---- ----- 78% 83% 87% 

Geografia ---- ----- 78% 83% 87% 

MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS 

EXPERIMENTAIS 

Matemática 74% 70% 85% 83% 79% 

Ciências Naturais 88% 90% 75% 77% 87% 

Ciências Físico-químicas ---- ----- 84% 84% 82% 

EXPRESSÕES 

Educação Visual 88% 90% 95% 95% 95% 

Educação Tecnológica 88% 90% ---- ----- ----- 

Educação Musical 92% 94% 95% 95% ----- 

Tecnologias de Informação e Comunicação ---- ----- 92% 92% ----- 

EDUCAÇÃO FÍSICA Educação Física 93% 93% 85% 90% 90% 

 

Resultados nas Provas Nacionais 
Português c) Matemática d) 

4º ano 6º ano 9º ano 4º ano 6º ano 9º ano 

Classificação Externa (aproveitamento nas provas 

finais de ciclo) taxa de sucesso não inferior à média nacional 

Diferença entre Classificação Interna de Frequência 
(aproveitamento na frequência das disciplinas) e a 
Classificação Externa 

c) Manter os resultados 

externos acima da média 
nacional; 

d)- Aproximar os resultados 
internos dos resultados 

externos  

 Resultados nos PCA, CEI 

e Apoios Educativos 

- Turmas PCA taxa de sucesso não inferior a 80% 
e Alunos com CEI taxa de sucesso não inferior a 100 %; 
- AE: taxa de sucesso dos alunos nas disciplinas com AE não inferior a 50 % 
- Planos PAP: taxa de sucesso dos alunos com plano não inferior a 75 % 

 

Abandono escolar Manter a Taxa de abandono escolar do Agrupamento não superior a 1%. 

Participação dos Encarregados de 
Educação: 

- Turmas com representante: taxa não inferior a 80%; 
- Participação nas reuniões gerais: taxa não inferior a 75%  
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11. AVALIAÇÃO 

 
A avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) constitui uma fase essencial 

no processo do seu desenvolvimento e concretização. Deverá, assim, realizar-se uma avaliação 

contínua de acompanhamento da sua implementação, podendo, sempre que necessário, proceder-se a 

uma avaliação formalizada em momentos específicos, incidindo sobre os objetivos definidos no mesmo. 

 

Cabe ao Conselho Pedagógico apresentar a proposta de PEA, indicando os momentos em que 

deverá ocorrer a avaliação do cumprimento dos objetivos definidos e das ações implementadas, num 

processo que se pretende amplamente participado pela comunidade escolar.  

  

Propõe-se que a Secção de Avaliação do Conselho Pedagógico desenvolva os mecanismos 

necessários ao acompanhamento, coordenação e avaliação do PEA. 

 
Ao Conselho Geral caberá a função de acompanhar e avaliar a execução e cumprimento do 

PEA, após a sua aprovação. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

 

> Registos de renovação de matrícula, frequência e assiduidade dos alunos. 

> Avaliação dos alunos: dados estatísticos obtidos através dos estudos da Avaliação Interna. 

> Fichas de recolha de dados referentes à aplicação do Código de Conduta 

> Registos referentes à participação dos Encarregados de Educação no acompanhamento 

     dos respetivos educandos. 

> Relatórios específicos; relatos de experiências; atas de reuniões. 

> Questionários para avaliar a satisfação dos intervenientes relativamente à ação do  

      Agrupamento. 

> Relatórios de Intervenção da I.G.E.C. 

 

Momentos de Avaliação 2014/ 

2015 

2015/ 

2016 
2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Implementação, Desenvolvimento  * *  

Avaliação (baseada no Estudo da Avaliação Interna) * * *  

Reformulação /Novo Projeto Educativo    * 

Aprovação e Divulgação *   * 
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12. DIVULGAÇÃO 

 

 

 A divulgação do Projeto Educativo far-se-á através de: 

 

 Página do Agrupamento na "Internet". 

 Por via eletrónica para os membros dos vários departamentos e pessoal não docente 

 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em reunião realizada em, 3 de junho de 2015. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


