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1. Introdução 

1.1. Enquadramento legal 

O Projeto Educativo (PE) é o documento de orientação educativa, preparado por toda a Co-

munidade Educativa, que estabelece a identidade do Agrupamento a partir da análise contextual em 

que o mesmo se insere, exprime as metas e objetivos gerais a atingir com as estruturas físicas e hu-

manas postas ao seu dispor. Como documento fulcral e referencial de toda a atividade escolar, deve 

a sua elaboração ser uma tarefa participada por todos os intervenientes no processo educativo. 

Enquanto documento agregador da ação educativa, o PE visa promover uma escola inclusiva, 

promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos e a operacionalização do perfil de com-

petências que se pretende que os mesmos desenvolvam, para o exercício de uma cidadania ativa e 

informada ao longo da vida, consubstanciando-se na autonomia curricular adequada a contextos es-

pecíficos e às necessidades dos seus alunos, de acordo com o previsto no D.L. nº 54 e 55/2018, de 6 

de julho, e nos Despachos n.º 6478/2017, de 26 de julho e n.º 5908/2017, de 5 de julho. 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto (AEMB) projeta formar 

cidadãos conscientes, aptos a ocupar o seu lugar no mundo, informados, reflexivos e críticos, de-

vendo fazer convergir toda a comunidade escolar em torno desta filosofia, criando uma escola de 

qualidade, vocacionada para o sucesso, para a inclusão e para a valorização da dignidade humana, 

sob o lema. 

 

“Juntos, iremos mais longe” 

 

 

1.2. Enquadramento geográfico, social e económico 

 

O concelho de Mondim de Basto está integrado no Distrito de Vila Real. Com uma área de 

171,87 Km2 de área e 6500 habitantes, encontra-se dividido administrativamente em 6 freguesias, 

distantes entre si e da sede de concelho. 

As principais atividades económicas inserem-se no setor primário e, residualmente, nos servi-

ços, com uma aposta no setor turístico. O concelho é marcado pela baixa natalidade e pelo desem-

prego, o que leva à forte emigração e ao consequente envelhecimento da população e desertificação. 
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A rede de transportes é deficitária e dificulta o acesso dos habitantes das freguesias à sede de conce-

lho, de distrito e a outros destinos. 

O Concelho é uma área afetada pelo êxodo rural e pela diminuição demográfica própria das 

regiões do interior rural, onde a Escola assume um papel cada vez mais importante, como polo dina-

mizador de vitalidade e solidariedade, aliando a sua função educativa à função comunitária. O grande 

objetivo deste AEMB é romper o isolamento, criando redes e núcleos de trabalho entre si, com a 

comunidade e os parceiros, de forma a promover o sucesso educativo e a melhorar a qualidade do 

ensino. 

O AEMB, homologado por despacho da DREN em 26/06/2003, tem sede na Escola Básica e 

Secundária (EBS) de Mondim de Basto e, para além desta, integra 2 EB (Vilarinho e Centro Escolar 

Mondim Oeste que engloba o JI) e 2 JI dispersos (em Atei e Vilarinho). As escolas que formam o Agru-

pamento encontram-se a distâncias que oscilam entre um e 8 quilómetros da escola sede. Mais im-

portante que a distância geográfica é a distância tempo, visto que há discentes cuja deslocação 

casa/escola demora aproximadamente uma hora. As deslocações dos alunos para as diferentes esco-

las do Agrupamento são feitas, na sua maioria, por transporte escolar.  

 

1.3. Caracterização do Agrupamento 

Pessoal docente  

O quadro de pessoal docente do AEMB é estável, sendo a maioria do QND. Em 2021/22, é 

composto por 6 educadoras, 16 professores do 1º ciclo e 78 da escola sede, sendo a maioria (86,20%) 

QA ou QZP. Destes 72% tem 50 ou mais anos. Um número significativo trabalha no AEMB há mais de 

20 anos. 

Pessoal não docente 

No AEMB, desempenham funções 34 assistentes, sendo 27 assistentes operacionais do qua-

dro e 7 assistentes técnicos. 

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 AEMB dispõe 

de 1 Psicóloga do quadro e outra a meio tempo 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) na superação de 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e na sua orientação vocacional. 
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            Alunos  

       EM 2021/202, 0 número de crianças/alunos que frequentam os diferentes ciclos e educação pré-

escolar do Agrupamento perfaz um total de 672 alunos distribuídos por 39 turmas, sendo 67 crianças 

do pré-escolar, 170 do primeiro ciclo, 272 do 2º ciclo e 3º ciclo, 106 dos cursos científico-humanísticos 

de ensino secundário e 55 dos cursos profissionais do ensino secundário. 

No AEMB, em 2021/2022, 46 alunos (6,9%) beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem, 

seletivas 37 (5,5%) e adicionais 9 (1,4%), merecem uma atenção pedagógica específica com vista a 

uma plena integração. 

Do universo de alunos 55,4 % são subsidiados pelo Apoio Social Escolar, sendo 50,4% do escalão 

A, situação que reflete o nível socioeconómico desfavorecido das respetivas famílias. O nível de ca-

rência destas famílias é de tal forma notório que o AEMB identificou nos últimos 4 anos 79 alunos 

com necessidades acrescidas que justificaram a atribuição de um suplemento alimentar. 

A biblioteca (integrada na RBE) está equipada, possuindo recursos didáticos diversificados e foi 

criada uma BECRE na EB1 Mondim Oeste. A BE desenvolve a sua ação em articulação com a escola 

onde está inserida, com os Departamentos Curriculares, Diretores de Turma, docentes das áreas cur-

riculares e não disciplinares e professores/educadores em geral, e com a Biblioteca Municipal. 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, estabeleci-

mento de parcerias, etc.).  

O Agrupamento tem uma Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) essencial para 

a participação das Famílias na educação dos seus filhos e educandos. Neste contexto, envolve e im-

plica os Pais e Encarregados de Educação no seu Projeto Educativo e fomenta a sua participação nos 

diversos eventos escolares que realiza ao longo do ano.  

A Direção, os Coordenadores de Estabelecimento, os Diretores de Turma e os Docentes Titulares 

de Turma apresentam-se como as entidades privilegiadas no diálogo, que se quer permanente, entre 

a Escola e a Família.  

O AEMB divulga a sua organização, o Regulamento Interno, o Projeto Educativo e demais docu-

mentos orientadores da vida escolar, no sentido de promover opções esclarecidas e participadas dos 

Pais e Encarregados de Educação.  

A comunicação com os Pais e Encarregados de Educação é essencial. Para tal, a informação é 

mailto:direcao@agrmondimbasto.com
http://www.agrmondimbasto.com/


6 
Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto - Av. Da Igreja, 4880-243 Mondim de Basto 
Telef. 255246140 | E-mail: direcao@agrmondimbasto.com | Site: www.agrmondimbasto.com  

 

permanentemente atualizada, privilegiando os meios eletrónicos, com o enquadramento constante 

do percurso escolar do aluno, facilitando o envolvimento familiar e promovendo, assim, uma forma-

ção plural e integradora, facilitadora de ações conjuntas Escola/Família. 

Na EB/S a Associação de Estudantes (AE) desenvolve a sua ação, articulada com a Diretora e as 

estruturas do Agrupamento, e dinamiza e participa em diferentes atividades, umas de carácter mais 

lúdico, outras de caráter mais educativo e ainda outras no âmbito da formação pessoal e cidadania 

tais como baile solidário, visitas a lares e instituições, campanha de recolha de alimentos, Horta 

solidária, projeto Ajudaris, Postal Solidário, entre outros. 
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2. Parcerias 

O Agrupamento pretende continuar e consolidar projetos já existentes com reconhecidas entidades parceiras e promover, caso necessá-

rio, novos projetos no âmbito das parcerias estabelecidas, tendo por base o elenco que se segue: 

Área de atuação 

Institucional Saúde / bem-estar/segurança Cultura, desporto e lazer Desenvolvimento pessoal e profissional 

• Câmara Municipal de MB;  

• Associação de Pais; 

• CPCJ; 

• CIM do AVE 

• Juntas de Freguesia 

• Instituições Religiosas 

• Segurança Social; 

• Serviço de Finanças de MB. 

 

• Parque Natural do Alvão;  

• Serviços de saúde e ação social; 

• GNR/escola segura; 

• Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto;  

• RESINORTE; 

• CERCI de Fafe; 

• Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto; 

• Escola de Equitação Ricardo Vale – Fafe; 

• IPDJ 

• CRTIC de Fafe 

• Favo das artes; 

• Associações Desportivas; 

• Mondinense Futebol 

Clube; 

• Hotelaria e restauração; 

 

• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

• Universidade do Minho; 

• Centro de Formação de Basto e Barroso;  

• Núcleo Empresarial de Mondim de Basto; 

• Santa Casa da Misericórdia de Mondim de 

Basto; 

• IEFP; 

• Centro de Ciência Viva de Guimarães; 

• Instituto Politécnico de Bragança. 
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3. Oferta Formativa  

O AEMB tem como oferta formativa a educação pré-escolar o ensino básico do 1º ao 3º ciclo 

e o ensino secundário dos cursos científico-humanísticos de ciências e tecnologias, de ciências 

socioeconómicas e de línguas e humanidades e os cursos profissionais de Técnico de Instalações 

Elétricas, Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Técnico de Multimédia e 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural. Esta oferta dos cursos profissionais está condicionada à 

concertação efetuada anualmente com a CIM do Ave. 

 

4. Princípios e conceções 

4.1.  Missão 

O AEMB pretende prestar à comunidade um serviço educativo de referência, 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 soli-

dariedade para com os outros, rejeitando toda as formas de discriminação e de exclu-

são social; 

✓ Capaz de reconhecer a importância dos diferentes saberes para a sustentabilidade so-

cial, 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 reali-

dade. 

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

O AEMB pretende incidir a sua ação nos valores 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 pon-

derar 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 cri-

ativo; procurar novas soluções e aplicações numa perspetiva de querer saber cada vez 

mais. 

✓ Cidadania – Respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os prin-

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

e da sustentabilidade ecológica;  

✓ Participação - ser interventivo, tomando a iniciativa, ser empreendedor e promover a 

intervenção cívica. 

✓ Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na de-

mocracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 

comum. 

4.3.  Conceção de Escola 

Partindo dos pressupostos da missão do Agrupamento, pretende-se que este seja uma 

organização capaz de responder aos desafios que permanentemente lhe são colocados, conci-

liando a inovação científica e pedagógica, vinculando os membros da comunidade educativa na 

construção do sucesso educativo e profissional com o objetivo de fortalecer a cultura organiza-

cional do Agrupamento, reforçar os elos entre os vários agentes educativos e, consequente-

mente, promover a imagem e identidade do Agrupamento no meio onde se insere, como tal, o 

AEMB deverá ser reconhecido como um espaço de aprendizagem que educa: 

✓ Para o futuro, privilegiando um ensino inclusivo e plural, assente na qualidade e no ri-

gor, dotando os alunos de literacias que alicercem uma aprendizagem ao longo da vida; 
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✓ Para uma cidadania democrática e empreendedora, fomentando uma consciência in-

dividual e coletiva; 

✓ Para o desenvolvimento sustentável nas vertentes, social, cultural, económica e ambi-

ental, de forma a fazer face a um mundo em permanente evolução, incerto, complexo 

e ambíguo; 

✓ Para a saúde e bem-estar potenciando a aquisição de competências que permitam uma 

gestão eficaz da saúde e dos fatores que a influenciam. 

✓ Para o pensamento crítico e autónomo que potencie o desenvolvimento de inteligên-

cias em rede assentes na colaboração, no comprometimento, na interdependência e na 

integridade; 

✓ No respeito integral pela identidade de cada um. 

 

5. Linhas orientadoras 

A - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA  

B - PRÁTICA PEDAGÓGICA E RESULTADOS ESCOLARES  

C - CONTRIBUTO DO AGRUPAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE  

D - CONTROLO DE QUALIDADE DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 
A - As lideranças visam, através das estruturas educativas, assegurar que a Escola rea-

lize a sua missão, contribuindo ativamente para que se constitua como um local de educação, 

desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e formação de valores. A missão educativa 

assenta numa gestão proativa, responsável e rigorosa dos recursos, feita com base em critérios 

de economia, eficácia e eficiência, e visa incrementar a participação da comunidade educativa 

nos mais diversos domínios. 

 

B - Na prestação do serviço educativo pretende-se difundir e aprofundar práticas de 

avaliação, controlo e monitorização, diagnosticando os seus pontos fracos e fortes, cons-

trangimentos e oportunidades de melhoria. O objetivo é fomentar a eficiência da prestação dos 

serviços educativos, numa perspetiva de melhoria contínua e sustentável, assente em proces-

sos de monitorização e autoavaliação dos desempenhos. 
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C - Contributo do Agrupamento para o desenvolvimento da Comunidade.  

O Agrupamento procura envolver a comunidade através de atividades abertas ao exterior, atra-

vés de parcerias e protocolos e através da participação dos seus alunos, dos seus profissionais 

e da própria instituição, na vida do concelho. O Agrupamento articula a sua ação com a Câmara 

Municipal e com as Juntas de Freguesia, entre outros. Através de parcerias e protocolos, o Agru-

pamento colabora com diversas instituições de natureza diversa (desportiva, cultural, social, 

educativa) na realização de atividades desportivas, pedagógicas, culturais e da cidadania.  

D - No domínio dos resultados, a melhoria qualitativa e quantitativa dos resultados escola-

res dos alunos é uma preocupação constante. Para o efeito, tem vindo a adequar-se a oferta 

formativa às necessidades do meio ao mesmo tempo que se promove a qualidade do ensino e 

das aprendizagens, a educação para a cidadania e a criação de oportunidades para todos, a par 

de uma formação integral dos alunos. 
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6. Diagnóstico e Autoavaliação 

Os referenciais do diagnóstico e autoavaliação são o Relatório final de Autoavaliação do Agrupamento (out.21), a avaliação final da execução do Projeto 

Educativo cessante, a avaliação da eficácia das medidas promotoras do sucesso educativo, o relatório de avaliação externa do Agrupamento (abril 22) e 

os resultados da auscultação da comunidade educativa.  

            Aspetos a melhorar Constrangimentos Pontos fortes/forças Potencialidades 

• Comportamento e disciplina: Número de alunos com com-

portamentos irregulares. 

• A articulação/organização documental e processual. 

• Partilha de práticas pedagógicas interpares em sala de 

aula, enquanto processo de melhoria da qualidade do ensino 

e de desenvolvimento profissional. 

• Descontinuidade dos resultados obtidos na avaliação ex-

terna; 

• As taxas de retenção no 9º e 12º ano; 

• 8. A promoção de projetos inovadores que promovam a 

identidade e colmatem necessidades do agrupamento; 

• 9. O envolvimento dos pais e encarregados de educação 

e alunos na vida do Agrupamento  

• 10. Necessidade de renovação do equipamento informá-

tico.  

• 11. A consolidação de um processo de autoavaliação estru-

turado, facilitador da regulação sistemática das estruturas e 

atividades do Agrupamento com claros impactos nos resulta-

dos escolares. 

• 12. A participação ativa dos alunos na vida do Agrupa-

mento assente na cultura de responsabilidade. 

• 13. Impacto da escolaridade no percurso escolar dos alu-

nos, com vista ao aumento da percentagem dos que prosse-

guem estudos e ao conhecimento das taxas de empregabili-

dade. 

• Nível socioeconómico das famí-

lias  

• Impacto da escolaridade na 

vida dos alunos (baixas expectati-

vas das famílias) 

• Debilidade do tecido empresa-

rial e do mercado de trabalho 

 

• Oferta e estruturas culturais 

ainda insuficientes 

 

• Rede de transportes, de comu-

nicações e acessibilidades, ainda 

incompatíveis com as necessida-

des 

• Corpo docente envelhecido  

• Recursos materiais e infraes-

truturas – equipamentos tecnoló-

gicos e serviços/materiais técni-

cos; 

• Diminuição do número de alu-

nos do Agrupamento. 

• Número significativo de planos 

de recuperação de assiduidade. 

• As taxas de sucesso interno e a sua quali-

dade. 

• As taxas de acesso ao ensino superior. 

• As taxas de transição/conclusão no 1º e 2º 

ciclo. 

• As taxas de aprovação/conclusão do ensino 

profissional 

• Melhoria dos resultados externos dos alu-

nos. 

• A diversidade da oferta formativa. 

• A abertura do Agrupamento à comunidade 

educativa (parcerias e protocolos). 

• A liderança do órgão de gestão e das estru-

turas de orientação educativa; 

• A gestão adequada dos recursos humanos. 

• A motivação e o empenho do pessoal do-

cente e não docente;  

• O clima educacional e bem-estar 

•   As práticas educativas inclusivas 

• Medidas de promoção do sucesso 

• A dinamização do PAA e de projetos extracur-

riculares. 

• Identidade do Agrupamento 

▪ Parcerias e protocolos com 

entidades concelhias e outras 

▪ Estabilidade e experiência 

do corpo docente 

▪ Estruturas físicas renovadas 

▪ Imagem externa e identi-

dade do Agrupamento 

▪ Plano de transição digital 

▪ Disponibilidade e sentido de 

missão dos diferentes agentes 

educativos; 

▪ A abertura de projetos de 

promoção do sucesso escolar; 

▪ A abrangência de todo o per-

curso escolar do aluno; 
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7. Objetivos gerais do Projeto Educativo 

✓ Melhorar o sucesso educativo; 

✓ Diminuir a saída precoce no ensino profissional; 

✓ Promover a cidadania participada; 

✓ Incrementar a gestão articulada do currículo e o trabalho colaborativo; 

✓ Fomentar o envolvimento da comunidade educativa na vida da organização em prol do for-

talecimento da identidade do Agrupamento; 

✓ Promover e consolidar a cultura de autoavaliação. 

✓ Promover a saúde o bem-estar e a segurança.   
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8. Domínios de Ação Estratégica do Agrupamento 

1. Domínio A – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA 

Área de intervenção Objetivos Instrumentos de execução Indicadores Metas 

Cultura organizacional:  

• A articulação/organização 

documental e processual. 

• Recursos humanos e materi-

ais/instalações e equipamentos 

• Gestão e articulação curricu-

lar 

• Envolvimento da comuni-

dade educativa na vida do 

Agrupamento 

• Reformular os documentos 

estruturantes do Agrupamento 

com vista à apropriação facilita-

dora da informação pelos desti-

natários; 

• Otimizar a organização do-

cumental e processual;  

• Conceber um processo sus-

tentado de desmaterialização 

da ação educativa 

• Fomentar a participação 

ativa na dinâmica do Agrupa-

mento; 

• Documentos orientadores 

da ação do Agrupamento (PE, 

RI, PAA, Doc. avaliação alunos) 

• PADDE 

• Plano comunicacional e or-

ganizacional 

• Estratégia de articulação do 

Agrupamento 

• Documentos reformu-

lados e elaborados 

• Nº de utilizadores/co-

municações digitais 

• Nº e tipo de redes de 

comunicação e organiza-

ção internas. 

• Nº e tipo de mecanis-

mos de articulação curricu-

lar de longo prazo. 

• Nº de reuniões gerais 

internas. 

• Nº de reuniões formais 

com entidades parceiras 

 

• Rever, no 1º ano de vigência, todos 

os documentos estruturantes 

• Implementar ao longo de 3 anos um 

plano de comunicação do Agrupamento 

de base digital  

• Criar (no 1º ano) e dinamizar (até ao 

fim da vigência do PE) redes de comuni-

cação internas para o trabalho da orga-

nização e verificar a sua utilização 

• Conceber (1º ano) e aplicar (até ao 

fim da vigência do PE) um plano de ges-

tão e articulação curricular de longo 

prazo 

• Realizar pelo menos 1 reunião geral 

de alunos, pais e outras entidades por 

período 

 

2. Domínio B – PRÁTICA PEDAGÓGICA E RESULTADOS ESCOLARES 

 

Área de intervenção Objetivos 
Instrumentos de 

execução 
Indicadores Metas 

 

Resultados: 

- Sucesso educativo – avalia-

ção interna  

• Consolidar os resultados da avaliação in-

terna; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade 

do sucesso; 

• Plano de de-

senvolvimento do 

currículo 

• Regulamento 

Interno 

Taxas de: 

•  Sucesso 

• Qualidade de su-

cesso. 

No fim da vigência do PE,  

• Manter ou melhorar as taxas de sucesso, 

aprovação e conclusão que servem de refe-

rência  

• Manter a taxa de abandono escolar  
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- Sucesso educativo – avalia-

ção externa  

- Resultados sociais  

 

 

 

 

Prestação do serviço educa-

tivo: 

- Integração e inclusão  

- Ambiente educativo – 

constituição de grupos/tur-

mas 

- Ensino e avaliação  

- Supervisão pedagógica  

- Saída precoce  

- Comportamento e disci-

plina 

 

• Firmar das taxas de aprovação e conclusão 

do 1º e 2º ciclos, dos anos não terminais e do 

ensino profissional; 

• Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º 

ano; 

• Aumentar a taxa de percursos diretos de su-

cesso no 9º e 12º ano; 

• Reduzir de forma sustentada, a taxa de saída 

precoce; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

•Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 

saber estar e o saber ser.    

 

• Incrementar as práticas de integração e in-

clusão; 

• Definir ações com os parceiros com vista à 

transição para a vida ativa dos alunos com ne-

cessidades específicas. 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenci-

adoras e potenciadoras do sucesso de todos os 

alunos; 

• PAA 

• PAE e outros 

• Planos de ação 

dos departamen-

tos  

• Projeto de au-

tonomia e flexibili-

dade 

• Código de con-

duta 

 

 

• Taxas de aprova-

ção e conclusão 

•  Resultados da ava-

liação externa  

•  Taxa de saída pre-

coce 

• Resultados sociais 

da educação  

• Número de ocor-

rências disciplinares. 

 

  

 

 

 

 

 

• Diminuir em 5% a taxa de saída precoce   

• Melhorar em 5% os percursos diretos de 

sucesso de 9º e 12º ano, no fim da vigência 

• Fomentar em 5% os resultados sociais, 

em particular o quadro de valor  

• Diminuir em 10% o nº de ocorrências dis-

ciplinares registadas (dentro e fora da sala de 

aula)  

- Diversificar a utilização de instrumen-

tos/técnicas de avaliação.  

 

 

3. DOMÍNIO C – CONTRIBUTO DO AGRUPAMENTO PARA O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

Área de intervenção Objetivos 
Instrumentos de 

execução 
Indicadores Metas 

Cidadania e desenvolvi-

mento: 

• Participação cívica e 

sustentabilidade 

• Saúde e bem-estar 

 

Cooperação e desenvolvi-

mento:  

• Orientar a ação educativa para cidadania partici-

pada; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comuni-

dade escolar; 

• Otimizar a participação dos alunos em proje-

tos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovado-

ras;  

• PAA 

• Estratégia para a 

cidadania e desen-

volvimento do 

Agrupamento 

• Planificação do 

projeto de 

• Grau de execução do PAA 

• Nº de eventos agregadores. 

• Nº de projetos internacio-

nais, nacionais e locais 

•  Nº de alunos participantes 

em projetos 

• Nº de ações e atividades de 

formação por destinatário 

• Aumentar o nº de alunos que parti-

cipa no desporto escolar, em cada ano 

letivo. 

• Manter o nº de equipas do Projeto 

do desporto escolar  

• Manter o selo de escola saudável.  
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• Projetos e inovação 

pedagógica  

• Parcerias  

 

Desenvolvimento pessoal 

e profissional  

 

Identidade e imagem do 

Agrupamento  

 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 

profissional da comunidade escolar; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educa-

tiva; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupa-

mento 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB 

• Promover externamente a imagem do agrupa-

mento 

• Reestruturar o Plano de Formação do Agrupa-

mento, de acordo com as áreas prioritárias e de 

interesse de docentes, não docentes, alunos e 

pais e encarregados de educação, em articulação 

com o Centro de Formação de Basto e Barroso 

Educação para a sa-

úde e Educação Se-

xual. 

• Plano de forma-

ção do Agrupa-

mento 

• Plano de desen-

volvimento do currí-

culo 

Apresentação pú-

blica do PE 

• Número de protocolos, par-

cerias  

• Índices de dinamização e 

participação dos alunos, pais e 

EE nas atividades 

• Número de projetos da inici-

ativa dos alunos 

• nº de alunos participantes 

na elaboração de documentos. 

• Mecanismos de comunica-

ção interna e externa 

• Aumentar o nº de atividades do in-

teresse dos destinatários no plano de 

formação 

• Melhorar o grau de satisfação dos 

stakeholders internos e externos. 

• Realizar no mínimo 3 assembleias 

de delegados por ano 

• Aumentar o nº de alunos partici-

pantes em projetos a que o Agrupa-

mento adere. 

• Aumentar em 10% o número de ati-

vidades propostas pelos alunos e pais 

no PAA 

•  Realizar, anualmente, pelo menos 

um projeto da iniciativa dos alunos 

• Aumentar o grau de participação 

pais e E. de Ed. Nas reuniões com DT e 

TT. 

• Aumentar o grau de participação 

dos pais e E. de Ed. nas atividades da 

Escola sede. 

4. Domínio D – CONTROLO DE QUALIDADE DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Área de intervenção Objetivos 
Instrumentos de exe-

cução 
Indicadores Metas 

Autoavaliação: Concretização 

de um modelo que salvaguarde 

a articulação com outros pro-

cessos de avaliação existentes 

no Agrupamento, de forma a 

garantir a apropriação, por 

parte da comunidade 

• Instituir um modelo de autoavaliação 

abrangente e articulado;  

• Promover a cultura de autoavaliação 

no e do Agrupamento 

• Garantir a apropriação, por parte da 

comunidade educativa, de uma visão 

• Modelo de autoa-

valiação do Agrupa-

mento 

• Planos de melhoria 

• PAE 

• Grau de satisfação da co-

munidade educativa 

 

• Monitorização regular 

da qualidade dos serviços 

prestados no Agrupamento 

 

• Manter o selo de garantia de quali-

dade do processo EQAVET 

 

• Aumentar o nº de alunos que opta 

pelos cursos profissionais 
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educativa, de uma visão global 

e consequente dos fins preten-

didos com a autoavaliação 

(IGEC). 

• Cultura de avaliação  

• Modelo estruturado e glo-

balizante de autoavaliação 

• Impacto dos resultados e 

das ações estratégias   

 

EQAVET: 

• Sistema de garantia de qua-

lidade certificada  

• Autorregulação da oferta 

formativa qualificante. 

global e consequente dos fins pretendi-

dos com a autoavaliação; 

• Prosseguir com a aplicação do sis-

tema de garantia de qualidade EQAVET;  

• Plano de ação 

EQAVET 

• Índice de envolvimento 

da comunidade educativa 

(PD, PND, EE, alunos, Par-

ceiros, Entidades) no pro-

cesso de autoavaliação 

 

• Indicadores EQAVET 

• Elaborar anualmente planos de me-

lhoria em função dos resultados dos 

processos de autoavaliação e monitori-

zação internas e da avaliação externa. 
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8.1. Execução do Projeto Educativo 

A concretização do Projeto Educativo implicará fases de execução: comunica-

ção; planeamento; acompanhamento e avaliação, bem como a elaboração de planos 

de ação/melhoria devidamente fundamentados. 

Será da responsabilidade da Diretora a aplicação das estratégias definidas, 

bem como o acompanhamento d a sua monitorização. 

Ao Conselho Geral caberá o acompanhamento da execução do Projeto Educa-

tivo através da apreciação dos relatórios anuais e finais, podendo nos termos da lei 

apresentar as medidas que considerar pertinentes para a concretização do Projeto 

Educativo. 

Caberá aos órgãos de administração e gestão, às estruturas de coordenação e 

supervisão e aos serviços técnico-pedagógicos a execução do PE com base nos seguin-

tes instrumentos: 

- Plano anual e plurianual de Atividades (PAA); 

- O Regulamento Interno do Agrupamento; 

- Projeto de Desenvolvimento do currículo do Agrupamento; 

- Planos de ação estratégica; 

- Os Planos de Trabalho de Turma; 

- Planos de ação dos Departamentos Curriculares; 

- Eqavet; 

- PADDE; 

- Estratégia para a cidadania e desenvolvimento do Agrupamento; 

- Plano de formação do Agrupamento; 

- Plano comunicacional e organizacional; 

- Estratégia de articulação do Agrupamento; 
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9. Acompanhamento e Avaliação do Projeto Educativo 

9.1. Indicadores de Avaliação do Projeto Educativo. 

A sua avaliação será feita, no termo de cada ano letivo, por uma equipa nomeada 

para o efeito, em articulação com a equipa de autoavaliação do agrupamento, abran-

gendo 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. 

A partir do trabalho da Equipa de Autoavaliação Interna, a comunidade, periodi-

camente e por iniciativa do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico, deverá debruçar-

se sobre os indicadores fornecidos, aferindo, as metas e os procedimentos que contri-

buam para o sucesso do Projeto Educativo. 

 

10. Indicadores de medida 

• Grau de execução das ações de intervenção. 

• Grau de concretização dos objetivos do Projeto; 

• Análise dos resultados; 

• Grau de satisfação dos membros da comunidade educativa. 

• Impacto do Projeto na comunidade educativa; 

• Reflexão sobre a exequibilidade do Projeto 

• Identificação dos problemas que impedem a sua concretização e procura de soluções;  

• Reformulação do Projeto.  

 

Mondim de Basto, 15 junho de 2022 
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Referenciais de avaliação do Projeto Educativo 

Plano de comunicação, planeamento, acompanhamento e avaliação do PE – referenciais de avaliação do PE 

Plano de comunicação Planeamento Acompanhamento Monitorização e avaliação 

Resultados da Avaliação do PE cessante e elaboração 

do PE:  

1. Enquadramento legal, PASEO, ENEC e Educação In-

clusiva. 

2. Contributos dos vários atores organizacionais e par-

ceiros acerca daquilo que pretendem que o Agrupa-

mento seja num horizonte temporal alargado. 

3. Reuniões setoriais que envolveram toda a comuni-

dade educativa 

4. Definição de objetivos e metas como referenciais 

para a construção do documento. 

5. A proposta de PE apresentada à comunidade edu-

cativa/escolar (sessão pública), enquanto oportuni-

dade para a efetiva mobilização de todos em torno dos 

seus objetivos estratégicos e das metas que se preten-

dem atingir. 

6. Presença de representantes das forças vivas do 

meio (parceiros económicos, instituições, autarquia, 

antigos alunos, etc.). 

7. Apresentação da proposta de PE pela diretora e 

apreciação em Conselho Pedagógico. 

8. Aprovação em Conselho Geral – como legalmente 

estabelecido  

9. Afirmação do Agrupamento com impacto na comu-

nidade educativa. 

10.  Do processo e das conclusões da avaliação do Pro-

jeto Educativo será dado feedback à comunidade edu-

cativa, de acordo com o Plano de Comunicação interna 

e externa. 

 

Constituição do grupo de traba-

lho responsável por:  

1. definir objetivos gerais, obje-

tivos estratégicos, metas e indi-

cadores de avaliação  

2. os objetivos estratégicos re-

metem para as ações a desen-

volver. 

3. Os indicadores de avaliação 

e os meios de verificação ser-

vem para verificar a consecução 

dos objetivos e das metas. 

4. articulação entre o projeto 

educativo e os respetivos instru-

mentos de operacionalização  

5. discussão das propostas pro-

venientes dos diferentes agen-

tes e estruturas 

6. discussão alargada a toda a 

comunidade para apresentação 

da proposta final 

7. receção de contributos da 

comunidade educativa 

1. Sem prejuízo das compe-

tências do Conselho Geral, 

previstas na alínea c), do 

ponto 1, do artigo 13º do de-

creto-lei nº 75/2008, de 22 de 

abril, com a redação dada pelo 

decreto-lei nº 137/2012, de 2 

de julho, a avaliação do Pro-

jeto Educativo será feita, pelo 

grupo de acompanhamento 

em articulação com a equipa 

de autoavaliação organizacio-

nal.  

2. Os relatórios desta avalia-

ção serão comunicados ao 

Conselho Geral. A avaliação do 

projeto educativo visa medir o 

grau de realização das ações, 

medidas e atividades consu-

madas no seu plano estraté-

gico ao longo da sua vigência. 

O grupo de acompanhamento do PE é responsável 

por:  

1. Recolher informações sobre a avaliação que a 

comunidade educativa faz do documento. 

2. Acompanhamento e monitorização sistemática. 

3. Fazer a avaliação final, tendo como referência 

toda a vigência do projeto educativo e identificar os 

pontos fortes e fracos que estarão subjacentes à sua 

revisão para um novo ciclo. 

4. Conceber Instrumento de avaliação Questioná-

rio Grupos de trabalho Relatórios de avaliação e de 

monitorização 

5. Medir o grau de realização das ações, medidas e 

atividades consumadas no seu plano estratégico, 

com vista à reformulação da linha de ação do AEA.  

6. produzir relatórios de avaliação intercalares 

para análise em Conselho Pedagógico e em reuni-

ões setoriais de departamentos, podendo resultar 

em revisões e ajustes ao projeto inicial. 

7. Avaliar o PE no fim da vigência tendo em conta 

critérios de relevância, coerência, eficácia, impacto 

e eficiência. 

8. Recolher dados e informação com o recurso a 

métodos diversos, como questionários, análise do-

cumental, análise estatística, entre outros. Para os 

devidos efeitos, serão criados instrumentos de aná-

lise da informação tais como grelhas de análise, in-

dicadores de análise e listas diversas.  
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8.1. Domínios de Ação Estratégica do Agrupamento 
1. Domínio A – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA 

Área de intervenção Objetivos Ações a promover Indicadores Metas 

• Cultura organizacional:  

• Dimensão e quantidade 

de informação contida nos 

documentos orientadores 

que facilite a sua apropria-

ção por todos os destinatá-

rios e lhes confira maior va-

lor instrumental. (IGEC) 

• A articulação/organiza-

ção documental e proces-

sual. 

• Recursos humanos e 

materiais/instalações e 

equipamentos. 

• Gestão e articulação 

curricular. 

• Envolvimento da comu-

nidade educativa na vida 

do Agrupamento. 

 

• Reformular os documen-

tos estruturantes do Agrupa-

mento com vista à apropria-

ção facilitadora da informa-

ção pelos destinatários; 

• Otimizar/rentabilizar a 

organização documental e 

processual;  

• Potenciar a renovação 

das instalações e equipa-

mentos; 

• Adequar a gestão e arti-

culação curricular ao con-

texto e às necessidades dos 

destinatários; 

• Fomentar a participação 

ativa na dinâmica do Agrupa-

mento; 

• Melhorar o ambiente 

educativo, potenciando o sa-

ber estar e o saber ser.    

 

• Articulação e uniformização documental através   de mo-

delos e processos internos; (intranet/moodle…); 

• Consolidação de um plano de comunicação interna e ex-

terna; 

• Desenvolvimento de um plano contextualizado de gestão 

e articulação curricular de longo prazo; 

• Otimização do trabalho colaborativo através de reuniões 

periódicas das estruturas de coordenação e supervisão edu-

cativa; (tempo comum para todos; 

• Participação efetiva, através de propostas e iniciativas da 

comunidade educativa nos órgãos, no PAA e nos documentos 

estruturantes; 

• Reestruturação do PAA com vista à articulação horizontal 

e vertical; 

• Dinamização regular da Assembleia de delegados; 

• Definição da ação das Equipas multidisciplinares/SPO /va-

lorização da ação do conselho de turma em questões discipli-

nares; 

• Promoção de reuniões/ ações regulares com as diferentes 

estruturas/entidades para divulgação da ação educativa do 

agrupamento; 

• Auscultação da comunidade educativa. 

• Número de ativi-

dades de divulgação 

de boas práticas; 

• Reuniões interci-

clos no início de 

cada período; 

• N.º de assem-

bleias de delegados: 

• Nº de RGP. 

 

 

• Rever, no 1º ano de vi-

gência, todos os documen-

tos estruturantes; 

• Implementar gradual-

mente um plano de comuni-

cação do Agrupamento de 

base digital; 

• Criar e dinamizar redes 

de comunicação internas 

(com o Google Workspace e 

outras) para o trabalho da 

organização (geral e serviços 

administrativos e verificar a 

sua utilização; 

• Plano de gestão e articu-

lação curricular de longo 

prazo; 

• Realizar pelo menos 1 re-

união geral de alunos, pais e 

outras por período.  

 

Instrumentos de execução: 

• Documentos orientadores da ação do Agrupamento 

• PADDE 

• Plano comunicacional e organizacional 

• Estratégia de articulação do Agrupamento 
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2. Domínio B – PRÁTICA PEDAGÓGICA E RESULTADOS ESCOLARES 

Área de intervenção Objetivos Ações a promover Indicadores Metas 

Resultados: medidas estraté-

gicas de melhoria da ação edu-

cativa, no sentido de inverter a 

tendência decrescente dos re-

sultados escolares verificados 

nos cursos científico-humanís-

ticos do ensino secundário. 

(IGEC) 

• Sucesso educativo – avali-

ação interna. 

• Sucesso educativo – avali-

ação externa. 

• resultados sociais. 

 

Prestação do serviço educa-

tivo: 

• integração e inclusão  

• ambiente educativo: Orga-

nização do ambiente educa-

tivo que valorize a constituição 

heterogénea dos grupos de 

crianças na educação pré-es-

colar, no sentido de promover 

aprendizagens cooperadas, 

desafiadoras e de maior com-

plexidade. (IGEC) 

• ensino e avaliação: Aferi-

ção dos critérios de avaliação, 

simplificando a sua definição 

em torno de conceitos co-

mummente refletidos, no sen-

tido de potenciar a sua 

• consolidar os resultados da 

avaliação interna; 

• melhorar, de forma sus-

tentada, a qualidade do su-

cesso; 

• firmar das taxas de aprova-

ção e conclusão do 1º e 2º ci-

clos e dos anos não terminais 

e do ensino profissional; 

• melhorar as taxas de apro-

vação/conclusão dos 9º e 12º 

anos; 

• aumentar a taxa de percur-

sos diretos de sucesso no 9º e 

12º anos; 

• reduzir de forma susten-

tada, a taxa de saída precoce; 

• valorizar os resultados so-

ciais da educação; 

• incrementar as práticas de 

integração e inclusão no Agru-

pamento; 

• articular o processo de en-

sino/aprendizagem e as práti-

cas avaliativas; 

• favorecer as práticas peda-

gógicas diferenciadoras e po-

tenciadoras do sucesso dos 

destinatários; 

• Definir ações com os par-

ceiros com vista à transição 

• Plano de promoção do sucesso educativo estrutu-

rado de acordo com as necessidades e conhecimento 

dos grupos. 

• Articulação curricular inter-ciclos efetuada nas es-

truturas de coordenação educativa 

(CT/CD/cd/Dep…). 

• projeto de flexibilização do currículo promotor de: 

Práticas letivas inovadoras, contextualizadas e coe-

rentes e recurso a metodologias ativas e diversifica-

das. 

• Instituição de parcerias pedagógicas e partilha de 

práticas educativas entre pares;  

• documento orientador da avaliação e classificação 

dos alunos e perfis de aprendizagem (técnicas e ins-

trumentos de avaliação diversificados, de acordo 

com as metodologias e a natureza das aprendizagens 

e numa perspetiva formativa). 

• Definição conjunta de práticas pedagógicas de 

avaliação formativa. 

• Promoção de ofertas educativas que respondam 

aos interesses e necessidades dos alunos. 

• Envolvimento dos serviços de psicologia e orienta-

ção na orientação escolar e no sucesso educativo dos 

alunos.  

• Criação de um Código de conduta dentro da sala 

de aula  

• Promoção de reuniões do Órgão da Direção com 

encarregados de educação. 

 

• envolvimento dos alunos no diagnóstico das situ-

ações problemáticas – Assembleia de alunos (Delega-

dos de Turma) com a Diretora.  

Taxas de: 

• Sucesso. 

• Qualidade de su-

cesso. 

• Taxas de aprova-

ção/conclusão/ reten-

ção.   

• Resultados da avalia-

ção externa. 

• Taxa de saída pre-

coce. 

• Resultados sociais da 

educação (quadro de va-

lor e mérito…  

• Eficácia das medidas 

de promoção do sucesso 

escolar.  

• N.º de alunos do qua-

dro de valor, mérito e ex-

celência. 

• Plano anual de ativi-

dades. 

• Plano anual de ativi-

dades da BECRE. 

• critérios de constitui-

ção de turmas/ grupos. 

• plano de partilha e re-

gulação das práticas edu-

cativas em sala de aula. 

• Número de ocorrên-

cias disciplinares. 

• Manter ou melhorar as 

taxas de sucesso, aprova-

ção e conclusão que ser-

vem de referência. 

• Manter a taxa de aban-

dono escolar. 

• Diminuir a taxa de saída 

precoce. 

• Melhorar em 5% os 

percursos diretos de su-

cesso de 9º e 12º anos. 

• Fomentar em 5% os re-

sultados sociais, em parti-

cular o quadro de valor  

• Realizar pelo menos 4 

reuniões formais de articu-

lação inter-ciclos 

• Diversificar a utilização 

de instrumentos/técnicas 

de avaliação diversificadas 

(pelo menos 2 instrumen-

tos por técnica de recolha 

de informação). 

• Diminuir em 10% o nº 

de ocorrências disciplina-

res registadas (dentro e 

fora da sala de aula). 

• Aumentar gradual-

mente o grau de satisfação 

relativamente ao ambi-

ente escolar 
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aplicação a novas formas de 

desenvolvimentos do currículo 

e à implicação dos alunos no 

processo de aprendizagem. 

(IGEC) 

• comportamento e disci-

plina  

• Introdução de procedi-

mentos sistemáticos de regu-

lação e monitorização das ati-

vidades educativas e letivas 

em contexto de sala de aula, 

enquanto oportunidade de de-

senvolvimento pessoal e pro-

fissional e de melhoria dos 

processos de ensino e aprendi-

zagem. (IGEC) 

• Saída precoce. 

para a vida ativa dos alunos 

com necessidades específicas. 

• implementar procedimen-

tos sistemáticos de regulação 

e monitorização das ativida-

des educativas e letivas em 

contexto de sala de aula. 

• Articulação, com equipas multidisciplinares, insti-

tuições parceiras locais, Associação de Pais, bem 

como a Associação de Estudantes e outros alunos em 

projetos de promoção de disciplina com os seus pa-

res. 

• Auscultação da comunidade educativa. 

• Número de ações/re-

uniões Nº de ações de 

partilha das atividades 

educativas e letivas em 

contexto de sala de aula. 

• Nº de assembleias de 

delegados 

• Nº de CT e CD. 

 

Instrumentos de execução: 

• Plano de desenvolvimento do currículo 

• Regulamento Interno 

• PAA 

• PERA 

• Planos de ação dos departamentos  
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3. DOMÍNIO C – CONTRIBUTO DO AGRUPAMENTO PARA O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

Área de intervenção Objetivos Ações a promover Indicadores Metas 

Cidadania e desenvolvimento: 

• Participação cívica e sus-

tentabilidade; 

• Saúde e bem-estar. 

 

Cooperação e desenvolvi-

mento:  

• Projetos e inovação peda-

gógica; 

• Parcerias;  

• Proatividade da comuni-

dade educativa: alunos, pais e 

EE, estruturas representativas 

(Ass. Pais e Ass. Est…); 

• Desenvolvimento pessoal 

e profissional; 

• Identidade e imagem do 

Agrupamento. 

 

• Orientar a ação educativa 

para cidadania participada; 

• Promover o bem-estar e a 

saúde da comunidade escolar; 

• Otimizar o desenvolvi-

mento e participação em pro-

jetos; 

• Disseminar as práticas pe-

dagógicas inovadoras;  

• Contribuir para o desenvol-

vimento pessoal e profissional 

da comunidade escolar; 

• Fomentar a proatividade 

da comunidade educativa;  

• Potenciar as sinergias da 

comunidade educativa; 

• Consolidar a identidade do 

Agrupamento 

• Fomentar o sentido de per-

tença ao AEMB 

• Promover externamente a 

imagem do agrupamento 

• Reestruturar o Plano de 

Formação do Agrupamento, 

de acordo com as áreas priori-

tárias e de interesse de docen-

tes, não docentes, alunos e 

pais e encarregados de educa-

ção, em articulação com o 

Centro de Formação de Basto 

e Barroso. 

• PAA com atividades direcionadas à cidadania, 

educação ambiental e sustentabilidade. 

• OPE e outros, enquanto ato de cidadania parti-

lhada e participada dos alunos e dos parceiros. 

• Priorização de projetos internos, locais e nacio-

nais. 

• Transversalidade e valorização de projetos nacio-

nais indutores do bem-estar e da saúde (desporto es-

colar, PES…). 

• Protocolos e parcerias com a comunidade envol-

vente para a FCT, EQAVET, ed inclusiva. 

• Realização de eventos agregadores que deem 

uma marca identitária ao agrupamento e que promo-

vam a sua imagem na comunidade (por ex., o Dia do 

Agrupamento). 

• Otimização da comunicação digital interna e ex-

terna (gestão eficaz da página Web) do Agrupamento 

conducente à sua valorização. 

• Definição de um plano de formação de acordo 

com o PASEO e os interesses e necessidades de do-

centes, não docentes, alunos e pais e encarregados 

de educação. 

• Auscultação da comunidade educativa. 

 

• Grau de execução do 

PAA. 

• Nº de eventos agre-

gadores. 

• Nº de projetos nacio-

nais e locais. 

• Nº de alunos partici-

pantes nos projetos naci-

onais e locais. 

• Nº de ações e ativida-

des de formação por 

destinatário. 

• Número de protoco-

los, parcerias. 

• Índices de dinamiza-

ção e participação dos 

alunos nas atividades. 

• Número de projetos 

da iniciativa dos alunos. 

• nº de alunos partici-

pantes na elaboração de 

documentos. 

• Mecanismos de co-

municação interna e ex-

terna.  

• Aumentar o nº de alu-

nos que participa no des-

porto escolar, em cada ano 

letivo. 

• Manter o nº de equipas 

do Projeto do desporto es-

colar  

• Aumentar o nº de ativi-

dades do interesse dos 

destinatários no plano de 

formação 

• Grau de satisfação dos 

stakeholders internos e ex-

ternos. 

• Realizar no mínimo 3 

assembleias de delegados 

por ano 

• Aumentar o nº de alu-

nos participantes em pro-

jetos a que o Agrupamento 

adere. 

• Aumentar em 10% o 

número de atividades pro-

postas pelos alunos e pais 

no PAA. 

• Realizar, anualmente, 

pelo menos um projeto da 

iniciativa dos alunos. 

• Aumentar o grau de 

participação pais e E. de 

Ed.  Nas reuniões com DT e 

TT. 
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• Aumentar o grau de 

participação dos pais e E. 

de Ed. nas atividades da 

sede. 

Instrumentos de execução 

• PAA 

• Estratégia para a cidadania e desenvolvimento do Agrupamento 

• Plano de formação do Agrupamento 

• Plano de desenvolvimento do currículo 
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4. Domínio D – CONTROLO DE QUALIDADE DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Área de intervenção Objetivos Ações a promover Indicadores Metas 

Autoavaliação: Concretização 

de um modelo que salva-

guarde a articulação com ou-

tros processos de avaliação 

existentes no Agrupamento, 

de forma a garantir a apropri-

ação, por parte da comuni-

dade educativa, de uma visão 

global e consequente dos fins 

pretendidos com a autoavalia-

ção (IGEC). 

• Cultura de avaliação;  

• Modelo estruturado e glo-

balizante de autoavaliação; 

• Impacto dos resultados e 

das ações estratégias. 

EQAVET: 

• Sistema de garantia de 

qualidade certificada; 

• Autorregulação da oferta 

formativa qualificante. 

• Instituir um modelo de 

autoavaliação abrangente e 

articulado;  

• Promover a cultura de 

autoavaliação no e do Agru-

pamento 

• Garantir a apropriação, 

por parte da comunidade 

educativa, de uma visão glo-

bal e consequente dos fins 

pretendidos com a autoava-

liação; 

• Prosseguir com a aplica-

ção do sistema de garantia 

de qualidade EQAVET;  

• Definição do modelo de autoavaliação do Agrupa-

mento e a sua implementação 

• Realização sistemática de práticas de monitoriza-

ção, avaliação e supervisão dos processos, das ações e 

dos resultados escolares obtidos como medida gera-

dora de informação de retorno e reguladora do pro-

cesso de ensino e de aprendizagem, tendo em vista a 

melhoria progressiva  

• Plano de trabalho que contemple medidas e estra-

tégias de melhoria que reflitam as conclusões da moni-

torização e da autoavaliação dos cursos profissionais  

• Auscultação da comunidade educativa 

 

• Grau de satisfação da 

comunidade educativa 

• Monitorização regu-

lar da qualidade dos ser-

viços prestados no Agru-

pamento 

• Índice de envolvi-

mento da comunidade 

educativa (PD, PND, EE, 

alunos, Parceiros, Enti-

dades) no processo de 

autoavaliação 

• Indicadores EQAVET 

• Manter o selo de garan-

tia de qualidade do pro-

cesso EQAVET 

• Aumentar o nº de alu-

nos que opta pelos cursos 

profissionais 

• - Elaborar anualmente 

planos de melhoria em 

função dos resultados dos 

processos de autoavalia-

ção e monitorização inter-

nas e da avaliação externa. 

 

 

Instrumentos de execução: 

• Modelo de autoavaliação do Agrupamento 

• Plano de melhoria 

• Plano de ação EQAVET 

 

 


