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NOTA INTRODUTÓRIA 

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho, no seu artigo 9.º, considera o projeto educativo como “(…) o documento que consagra a 

orientação educativa do agrupamento de escolas (...), elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, 

as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas (...)  se propõe cumprir a sua 

função educativa”. 

Barroso (1992, p. 28) entende que “o projeto [educativo] corresponde a uma necessidade de construir 

uma resposta coerente, eficaz e pragmática a uma dificuldade de presente e a um desafio do futuro 

(...)”. De acordo com esta perspetiva, a dificuldade, atrás aludida, terá neste documento uma estratégia 

que procura a sua solução, ao mesmo tempo que, e em paralelo, lança um desafio para o futuro do 

espaço educativo onde o Agrupamento se insere. Assim, o presente Projeto Educativo procurou 

enquadrar a voz dos membros da comunidade escolar e representar uma proposta fundamentada de 

alteração de uma realidade presente diagnosticada (a do nosso Agrupamento), para um cenário futuro 

desejado.  

A adesão do Agrupamento ao projeto-piloto de Autonomia e Flexibilização Curricular representa a 

possibilidade de proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem mais significativas. 

Definir um perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória é assumir um compromisso com este e 

compete à escola organizar-se de modo a proporcionar as condições para que os professores e outros 

membros da comunidade escolar possam desenvolver a sua ação educativa sustentados em princípios 

e objetivos bem definidos e dando oportunidade aos alunos de desenvolver plenamente o seu potencial 

de aprendizagem. 

Por outro lado, e de acordo com a perspetiva de Canário (1992, p. 87), este Projeto surge, também, 

“como o instrumento, por excelência, da autonomia do estabelecimento de ensino (...)”. De facto, e tal 

como perspetivado pelo normativo legal atrás enunciado, deveremos ter sempre presente que o atual 

documento se deverá constituir como um dos principais instrumentos do exercício da autonomia 

(relativa) do Agrupamento. 

A mudança aludida nas linhas anteriores terá sempre presente que o tema aglutinador das práticas 

educativas realizadas é o de “Crescer, Saber e Ser”, continuando este a ser o mote que norteia todo o 

projeto.  
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O Projeto Educativo, mais do que responder aos imperativos legais, configura-se como um documento 

de planificação da ação estratégica do agrupamento para os próximos três anos. Tem como finalidade 

apresentar e explicitar as linhas de orientação educativa do Agrupamento, baseadas não só nos 

relatórios da avaliação externa da Inspeção Geral de Educação e Ciência, como também no anterior 

Projeto Educativo, no Projeto de Intervenção da Diretora, no Plano de Promoção do Sucesso Escolar e 

consequentes planos de melhoria e demais documentos orientadores. Este projeto procura ser a base 

da construção de uma identidade, bem como um contributo, que se pretende de qualidade e de mais-

valia, para o crescimento pessoal e social dos alunos e um motor de mudança de práticas educativas, 

sendo complementado pelo documento – Referencial Organização Pedagógica e Curricular do 

Agrupamento (anexo I). O seu sucesso depende, por isso, do envolvimento de toda a comunidade 

educativa, que dele se deve apropriar, para que seja possível a sua efetiva operacionalização. 
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I. CONTEXTO E DIAGNÓSTICO  

 
De acordo com Serrano (2008), o diagnóstico da realidade é uma fase de grande importância, 

para a elaboração de projetos. Permite localizar os principais problemas, dá a conhecer as suas 

causas de fundo e oferece vias de ação para a sua resolução gradual. O objetivo do diagnóstico é 

o conhecimento da realidade. Constitui uma das ferramentas teórico-metodológicas mais 

importantes para nos aproximarmos do conhecimento da realidade objeto de estudo. 

 

1.1 ENQUADRAMENTO EXTERNO 

1.1.1 LOCALIZAÇÃO (ÁREA DE IMPLANTAÇÃO) 

Com uma área de 83 km2, distribuída por 10 freguesias, o concelho da Maia insere-se na Área 

Metropolitana da Porto (AMP), sendo um dos dezassete municípios que a compõem. 

O Agrupamento de Escolas do Levante da Maia (AELM) inclui estabelecimentos de ensino 

situados nas freguesias de Milheirós, Nogueira e Silva Escura, São Pedro Fins e Folgosa. 

 

 

Fonte (Mapa): Câmara Municipal da Maia 

Figura 1 – Mapa do concelho da Maia / Área de implantação do Agrupamento  

 

1.1.2 ANÁLISE DEMOGRÁFICA 
1
   

2 

 
De acordo com os Censos 2011, o concelho da Maia apresentava uma população residente de 

135.306 habitantes, representando 1,3% da população residente em Portugal e 10,5% da 

                                                 
1
 As considerações formuladas neste ponto tomam como referência o Plano Estratégico Educativo Municipal (2016). 

2
 Os indicadores utilizados são, de modo genérico, os constantes dos Censos de 2001 e 2011.  
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população residente na AMP. Ao longo dos últimos anos, este dado demográfico manteve-se 

estável, estimando-se uma população residente, em 2016, de 135.845 habitantes. 

Na área de implantação do Agrupamento, verificou-se, entre 2001 e 2011, um forte aumento 

populacional (superior, até, à variação registada no município) nas freguesias de Milheirós 

(14,73%) e Nogueira e Silva Escura (21,07%), registando-se, pelo contrário, um crescimento 

reduzido e até um ligeiro decréscimo nas freguesias de Folgosa (2,80%) e S. Pedro Fins (-0,05%). 

  

Tabela 1  

População residente nas freguesias da área de implantação do Agrupamento, nos anos 2001 e 2011 

Espaço Geográfico 

População Residente 

Variação (%) 
2001 2011 

Folgosa 3.603 3.704 2,80 

Milheirós 4.237 4.861 14,73 

Nogueira e Silva Escura 6.591 7.980 21,07 

S. Pedro Fins 1.838 1.837 -0,05 

Maia (Concelho) 120.111 135.306 12,65% 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

 

O concelho da Maia apresentava, em 2011, uma densidade populacional de 1.638 hab./km2, 

superior à da AMP (862 hab./km2). No entanto, as freguesias da área de implantação do 

Agrupamento apresentavam uma densidade populacional inferior à densidade populacional 

concelhia, particularmente as freguesias de Folgosa, S. Pedro Fins, e Nogueira e Silva Escura, 

condizente com as características de ruralidade que apresentam.  

 
Tabela 2 

Densidade populacional nas freguesias da área de implantação do Agrupamento, nos anos 2001 e 2011 

Espaço Geográfico Área (km
2
) 

Densidade Populacional (hab./km
2
) 

2001 2011 

Folgosa 10,3  350 360 

Milheirós 3,42 1.239 1.421 

Nogueira e Silva Escura 9,66 1.477 1.016 

S. Pedro Fins 5,23 351 351 

Maia (Concelho) 83 1.463 1.638 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

 

A tabela 3 apresenta a evolução percentual da população, referente ao grupo etário dos 0 aos 14 

anos, entre 2001 e 2011, nas freguesias correspondentes à área de implantação do 

Agrupamento. Saliente-se o forte crescimento da população residente neste escalão etário, 

claramente acima da média concelhia, na área correspondente à atual freguesia de Nogueira e 
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Silva Escura (25,66%), contrastando com o decréscimo verificado nas freguesias de Folgosa e 

S. Pedro Fins. 

 

Tabela 3 

Taxa de variação da população residente no concelho da Maia (grupo etário 0 – 14 anos), entre os anos 2001 

e 2011 

Espaço Geográfico 
Taxa de Variação 2001/2011 

0-14 anos 

Folgosa - 12,06 

Milheirós 6,80 

Nogueira e Silva Escura 25,66 

S. Pedro Fins -0,94 

Maia (Concelho) 8,78 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

 

Por último, no que respeita à análise demográfica, será de referir que no concelho da Maia se 

verificou, entre 2001 e 2012, uma redução da taxa de natalidade, passando de 12,7%, em 2001, 

para 9,3% em 2012, mantendo, contudo, uma taxa de natalidade superior à verificada em 

Portugal. 

 

1.1.3 ANÁLISE ECONÓMICA 

 

A análise relativa à evolução do número de empresas por setor de atividade é apresentada de 

forma sucinta no Gráfico 1. Assim, no período compreendido entre 2001 e 2011, constata-se que 

as empresas afetas ao setor terciário reforçaram o seu predomínio, concentrando, em 2011, 

85,4% do total de empresas. No setor secundário, verificou-se uma redução significativa do 

número de empresas, passando a representar, em 2011, 13,5% do total de empresas. Verificou-

se, igualmente, uma redução no setor primário (1,1% das empresas). 

 

   

Fonte: INE 

Gráfico 1: Empresas por setor de atividade, em 2001 e 2011, no concelho 
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No que diz respeito à população ativa empregada, entre 2001 e 2011, na área de implantação do 

Agrupamento, representada na Tabela 4, podemos constatar que as freguesias de Milheirós e 

Nogueira e Silva Escura apresentam uma evolução positiva. No que concerne à população 

desempregada, para o mesmo período, verificou-se um aumento em todas as freguesias. 

 

Tabela 4 

População empregada e desempregada em 2001 e 2011 

Espaço Geográfico Ano População empregada 
População 

desempregada 

Folgosa 
2001 1.751 108 

2011 1.558 257 

Milheirós 
2001 2.067 139 

2011 2.149 346 

Nogueira e Silva Escura 
2001 3.247 183 

2011 3.588 566 

S. Pedro Fins 
2001 925 45 

2011 774 127 

Maia (concelho) 
2001 61.123 4.408 

2011 61.052 9.995 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

 

Quanto ao valor da taxa de desemprego, ou seja, a percentagem de desempregados 

relativamente ao total da população ativa, constata-se que todas as freguesias situadas na área 

de influência do agrupamento registaram um aumento entre 2001 e 2011. Destacam-se aqui as 

freguesias de Folgosa e S. Pedro Fins que registavam, em 2011, valores acima da média do 

concelho (14%) (INE, Censos 2001 e 2011). 

 

1.1.4 CULTURA / DESPORTO 

 
Na área de implantação do Agrupamento estão sedeados diversos equipamentos, bem como 

diferentes entidades/coletividades, de caráter cultural e desportivo, que se encontram descritos, 

por freguesia, na Tabela 5. 

 
Tabela 5 

Instalações e coletividades/associações desportivas e culturais 

Freguesias 
Entidades / 

Coletividades 
Culturais 

Associações 
Desportivas 

Equipamentos 

Folgosa 

Coro da Junta de 

Freguesia de Folgosa 

Rancho Regional de S. 

Salvador de Folgosa 

Centro Desportivo 

e Cultural de Vilar 

Folgosa da Maia 

F.C. 

Campo de Jogos Municipal de Folgosa 

Pista Municipal de Cicloturismo de Vilar de Luz 

Aeródromo Municipal de Vilar de Luz 

Pista Municipal de Aeromodelismo de Vilar de Luz 

Polidesportivo Municipal de Rua de Santa Cristina 
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Freguesias 
Entidades / 

Coletividades 
Culturais 

Associações 
Desportivas 

Equipamentos 

Polidesportivo Municipal de Santa Cristina 

Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa 

Polidesportivo Municipal de Radiomodelismo de Vilar de Luz 

Milheirós 

Associação de Amigos – 

Criança Diferente 

Escola Dramática e 

Musical de Milheirós 

Rancho Folclórico 

Infantil de Milheirós 

Inter Milheirós F.C. 

A.C. Milheirós 
Campo de Jogos Municipal de Milheirós 

Nogueira e Silva 

Escura 

Associação Recreativa e 

Cultural de Nogueira e 

Silva Escura 

Grupo Cultural e 

Desportivo de Silva 

Escura 

Centro Equestre 

da Maia 

União Nogueirense 

F.C. 

Complexo Municipal  de Futebol de Nogueira 

Pavilhão Municipal de Nogueira 

Hipódromo Municipal de Silva Escura 

S. Pedro Fins  

Associação 

Desportiva e 

Recreativa de S. 

Pedro Fins 

Complexo Desportivo e Municipal de S. Pedro Fins 

Polidesportivo Municipal de Arcos 

Fonte: Câmara Municipal da Maia 

1.2 ENQUADRAMENTO INTERNO  

1.2.1 REDE ESCOLAR E ACESSIBILIDADE 

 
A rede escolar do Agrupamento de Escolas do Levante da Maia é constituída por oito 

estabelecimentos de ensino (Tabela 6). 

 
Tabela 6 

Identificação dos estabelecimentos de ensino pertencentes ao Agrupamento 

Agrupamento de Escolas do Levante da Maia 

- Estabelecimentos de Ensino - 

Jardim de Infância de Barroso 
3
  

Escola Básica de Monte do Calvário 

Escola Básica de Monte das Cruzes 

Escola Básica de Frejufe 

Escola Básica de Arcos 

Centro Escolar de Folgosa 

Escola Básica de Santa Cristina 

Escola Básica e Secundária do Levante da Maia 

 

                                                 
3
 Para efeitos de ordenação dos estabelecimentos de ensino pela DGEsTE, o Jardim de Infância de Barroso 

está integrado na Escola Básica de Monte Calvário. 
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Através da análise da distribuição espacial dos estabelecimentos de ensino pertencentes ao 

Agrupamento (Figura 2), podemos constatar uma posição periférica da escola-sede, face à área 

geográfica de implantação do Agrupamento. 

 

Fonte: Câmara Municipal da Maia 

Figura 2 - Distribuição espacial dos estabelecimentos de ensino pertencentes ao Agrupamento 

 

 1.2.2 ESPAÇOS EXISTENTES / INFRAESTRUTURAS / SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

 
São diversos os espaços e infraestruturas existentes (Tabela 7), bem como os serviços 

disponibilizados (Tabela 8), nos diferentes estabelecimentos de ensino que compõem o 

Agrupamento. 

 

Tabela 7 

Espaços existentes nos estabelecimentos de ensino pertencentes ao Agrupamento 
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JI Barroso   X   X X     

EB Monte 

Calvário  
  X    X     X 

EB Monte das 

Cruzes 
X  X X  X X X   X 

EB Frejufe   X X  X X X   X 

EB Arcos X X X   X X X    

CE Folgosa X  X X  X X X   X 

EB Santa 

Cristina 
  X   X X X   X 

EBS Levante 

da Maia 
X X X X X X  X X X X 
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Tabela 8 

Serviços disponibilizados e infraestruturas existentes nos estabelecimentos de ensino pertencentes ao 
Agrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 POPULAÇÃO ESCOLAR E ASSOCIATIVISMO 

 
No quadriénio em análise, verificou-se uma ligeira redução no número total de alunos a 

frequentarem os estabelecimentos de ensino do Agrupamento. Esta redução foi particularmente 

sentida no Pré-Escolar, estando de acordo com a realidade do norte do país. De facto, de acordo 

com as estatísticas nacionais (ver Infoescolas), no norte do país tem-se verificado um acentuado 

decréscimo dos alunos matriculados no Pré-Escolar, sendo a redução maior nesta zona do país 

do que no sul. 

 
Tabela 9 

Evolução da população discente entre 2015/2016 e 2018/2019 

CICLOS E ANOS ESCOLARIDADE 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Pré-Escolar 241 198 197 185 

Básico Regular 

1º Ano 117 156 122 136 

2º Ano 145 127 158 120 

3º Ano 131 141 131 157 

4º Ano 140 127 142 134 

5º Ano 85 108 97 88 

6º Ano 103 92 109 94 

7º Ano 97 96 100 103 

8º Ano 111 85 85 93 

9º Ano 92 117 87 82 

Secundário Regular 

10º Ano 53 52 56 47 

11º Ano 29 31 32 40 

12º Ano 24 27 34 31 

Vocacional 53 15 ---- ---- 

Total 1368 1357 1350 1310 
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JI Barroso X  X  X X X  X  X X 

EB Monte 

Calvário  
X X X  X X X X X  X X 

EB Monte das 

Cruzes 
X X X  X X X X X  X X 

EB Frejufe X X X  X X X X X  X X 

EB Arcos X X X  X X X X X  X X 

CEB Folgosa X X X  X X X X X  X X 

EB Santa 

Cristina 
X X X  X X X X X  X X 

EBS Levante 

da Maia 
X X  X X X   X   X X 
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Nos últimos anos, pelo contrário, verificou-se um aumento do número de alunos que apresentam 

necessidades educativas especiais (ver Tabela 10). 

 

Tabela 10 

Alunos com necessidades educativas especiais 

 

 

ANO 

LETIVO 

Número 

total de 

alunos com 

NEE 

Número de 

alunos com 

Currículo 

Específico 

Individual 

Redução de Turma 

(N.º de turmas) 

Pré-

Esco

lar 

1º CEB 2º CEB 3º CEB 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

2015/2016 43 7 1 - 2 3 1 1 2 2 2 1 

2016/2017 51 7 1 1 2 4 4 3 2 3 2 2 

2017/2018 54 9 2 - 2 2 3 2 3 2 2 2 

 

Quanto ao corpo docente, este é constituído maioritariamente por docentes pertencentes ao 

Quadro do Agrupamento, o que o torna bastante estável. Dos 88 docentes pertencentes ao 

Quadro de Agrupamento, todos têm dez ou mais anos de serviço. 

 
 
Tabela 11 

Pessoal docente do Agrupamento 

Pessoal Docente 

Quadro de Agrupamento Quadro de Zona Pedagógica Contratado 

90 17 25 

 

O corpo não docente é constituído por um total de 68 elementos (60 assistentes operacionais e 8 

assistentes técnicos).  

Verifica-se que o pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento tem vindo a 

diminuir, seja por via de aposentações, seja por saídas em regime de mobilidade ou por cessação 

de contratos. Por outro lado, há algum envelhecimento, designadamente dos assistentes 

operacionais, com as inerentes limitações, físicas e outras, que daí decorrem. O Agrupamento 

conta atualmente com uma psicóloga. 
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Tabela 12 

Pessoal não docente do Agrupamento 

Pessoal não docente (2017/2018) 

DGEsTE (QA/CN) Câmara Municipal CEI – Câmara Municipal 

31 20 17 

 

No que respeita ao associativismo de pais e alunos, encontram-se constituídas oito associações 

de pais e encarregados de educação (ver Tabela 13) e uma associação de estudantes (ver Tabela 

14).  

As Associações de Pais e Encarregados de Educação assumem-se como parceiros que apoiam e 

intervêm na vida do Agrupamento, reunindo regularmente com a Diretora. 

 

Tabela 13 

Associações de pais e encarregados de educação existentes no Agrupamento 

Associações de Pais e Encarregados de Educação 

Associação de Pais - JI Barroso 

Associação de Pais - EB Arcos 

Associação de Pais - CE Folgosa 

Associação de Pais - EB Frejufe 

Associação de Pais - EB Monte Calvário 

Associação de Pais - EB Monte das Cruzes 

Associação de Pais - EB Santa Cristina 

Associação de Pais - EBS Levante da Maia 

 
A Associação de Estudantes é uma associação participativa, devidamente registada no registo 

nacional de coletividades. Ao nível da EBS do Levante da Maia tem desenvolvido diversas 

atividades de renovação do espaço escolar, de animação dos intervalos dos alunos e de 

organização de eventos. Tem participado, também, em diversas atividades municipais e nacionais 

de associação juvenil. 

 
Tabela 14 

Associação de estudantes – corpos dirigentes 

Associação de Estudantes (2017/2018) 

Direção  
(n.º elementos) 

Mesa da Assembleia Geral 
(n.º elementos) 

Conselho Fiscal 
(n.º elementos) 

16 6 6 

 
As habilitações académicas dos pais/encarregados de educação encontram-se descritas na 

Tabela 15. 
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Tabela 15 

Habilitações académicas dos pais/encarregados de educação (Ano letivo 2017/2018) 

  Ensino Básico CET Ensino Secundário Total 

Mãe Pai Total Mãe Pai Total Mãe Pai Total 

Doutoramento 1 1 2 
 

1 1 
   

3 

Mestrado 16 10 26 8 2 10 
 

1 1 37 

Licenciatura 171 87 258 67 44 111 9 10 19 388 

Bacharelato 13 10 23 2 1 3 3 2 5 31 

Pós-graduação 2 1 3 2 
 

2 
   

5 

Secundário 257 224 481 54 52 106 20 14 34 621 

Básico (3º ciclo) 193 212 405 24 40 64 24 21 45 514 

Básico (2º ciclo) 108 150 258 13 15 28 24 23 47 333 

Básico (1º ciclo) 72 81 153 1 2 3 22 34 56 212 

Sem Habilitações 2 3 5 
   

1 
 

1 6 

Form. Desconhecida 183 229 412 29 44 73 21 18 39 524 

Outra 
 

1 1 1 
 

1 
   

2 

Total 1018 1009 2027 201 201 402 124 123 247 2676 

 

 

Por último, registe-se que, apesar de globalmente os pais responderem positivamente às 

solicitações que são apresentadas pela Escola, os níveis de participação dos Pais na vida do 

Agrupamento são, ainda, significativamente baixos. 

1.2.4 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

O Agrupamento apresenta um número elevado de alunos com subsídio escolar, sendo este tipo 

de auxílio disponibilizado a cerca de 40% dos alunos que frequentam os diferentes 

estabelecimentos de ensino no ano letivo 2017/2018. Este indicador do contexto dos alunos não 

deve ser desvalorizado na análise dos resultados escolares e educativos.  

Refira-se, ainda, que no que diz respeito ao Pré-Escolar e 1.º CEB, a ação social escolar é da 

competência da Câmara Municipal da Maia. 

 

Tabela 16 

Alunos com subsídio escolar (2017/2018) 

ALUNOS 1º CEB 2º CEB 3º CEB SECUNDÁRIO 
TOTAL 

(ESCALÃO) 

ESCALÃO A 125 67 80 37 309 

ESCALÃO B 123 37 50 16 226 

    
TOTAL ALUNOS 

SUBSIDIADOS  
535 

1.2.5 RESULTADOS ESCOLARES 

  
Ao nível dos resultados escolares, atendendo ao seu contexto e valor esperado, o AELM tem 

procurado acompanhar ou, em alguns casos, ultrapassar as referências nacionais. 
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Para além da dimensão cognitiva do ato de ensinar, o AELM procura incorporar a dimensão social 

da educação, adequar-se à heterogeneidade dos alunos e instituir dinâmicas de modo a que todos 

possam ter acesso ao sucesso educativo. 

 

1.2.5.1 AVALIAÇÃO EXTERNA – RESULTADOS DE PROVAS E EXAMES NACIONAIS  

 
No que respeita aos resultados obtidos, no âmbito da avaliação externa, no final do 3º CEB, 
verifica-se que: 

 - Na disciplina de Português, tanto na percentagem de sucesso como na média de resultados, 

registou-se uma subida no último ano letivo. No entanto, em ambos os campos de análise, a 

escola situou-se, nos dois últimos anos letivos, abaixo dos resultados nacionais. 

- Na disciplina de Matemática, a percentagem de sucesso e média de resultados continuam 

negativas, tendo, no entanto, o diferencial para os resultados nacionais diminuído no último ano 

letivo. 

 
Português (9º ano) 

 

Gráfico 2 – Resultados nas Provas Nacionais (% de sucesso) - Português (9º Ano) 

 

Matemática (9º ano) 

 

Gráfico 3 – Resultados nas Provas Nacionais (% de sucesso) – Matemática (9º Ano) 

 
 
No que respeita aos resultados obtidos pelos alunos internos nos exames nacionais do Ensino 

Secundário, verifica-se que: 
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- Em Biologia e Geologia, os resultados têm sido positivos, coincidindo em 2018 com a média 

nacional. 

- Em Filosofia, a evolução, no último ano letivo, revelou-se positiva, tendo sido obtidos 

resultados superiores à média nacional. 

- Em Física e Química A, a evolução tem sido positiva, situando-se os resultados, nos dois 

últimos anos, em valores próximos da média nacional. 

- Em Geografia, nos últimos três anos, a média dos resultados é inferior à nacional. 

- Em Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), a evolução tem sido positiva, 

registando-se, nos dois últimos anos, média superior à nacional. 

- Em Matemática A, a média, no último ano letivo, situou-se no campo dos valores negativos. 

- Em Português, no ano letivo 2017/2018, a média afastou-se dos resultados nacionais, 

mantendo-se, no entanto, positiva.  

- História A tem registado resultados consistentemente inferiores à média nacional.  

 
 

Biologia e Geologia (11º ano) 
 

 

Gráfico 4 – Resultados no Exame Nacional (Média) – Biologia e Geologia (11º Ano) – 1ª fase 

 

Filosofia (11º ano) 

 

Gráfico 5 – Resultados no Exame Nacional (Média) – Filosofia (11º Ano) – 1ª fase 
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Física e Química A (11º ano) 

 

Gráfico 6 – Resultados no Exame Nacional (Média) – Física e Química A (11º Ano) – 1ª fase 

 

Geografia A (11º ano) 

 

Gráfico 7 – Resultados no Exame Nacional (Média) – Geografia A (11º Ano) – 1ª fase 

 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais (11º ano) 

 

Gráfico 8 – Resultados no Exame Nacional (Média) – Matemática Aplicada às Ciências Sociais (11º Ano) – 1ª fase 
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Matemática A (12º ano) 

 

Gráfico 9 – Resultados no Exame Nacional (Média) – Matemática A (12º Ano) – 1ª fase 

 

Português (12º ano) 

 

Gráfico 10 – Resultados no Exame Nacional (Média) – Português (12º Ano) – 1ª fase 

 

História A (12º ano) 

 

Gráfico 11 – Resultados no Exame Nacional (Média) – História A (12º Ano) – 1ª fase 
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1.2.5.2 AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE SUCESSO 

 

A evolução dos resultados obtidos no âmbito da avaliação interna encontra-se resumida na Tabela 

17 e no Gráfico 15. No ano letivo 2017/2018, verificou-se que: 

- No 1º CEB, a taxa de sucesso global foi muito positiva. 

- No 2º CEB, a taxa de sucesso manteve-se similar ao ano letivo 2016/2017. No 5º ano situou-

se nos 94,7% e no 6º ano em 94,5%. 

- No 3º CEB, a taxa de sucesso, de forma geral, apresentou, face ao ano letivo 2016/2017, uma 

evolução positiva.  

- No Ensino Secundário, a taxa de sucesso no 10.º ano foi de 74,1%, no 11.º ano de 93,8% e 

no 12.º ano de 88,2%. 

 

Tabela 17 

Taxas de sucesso no Agrupamento nos anos letivos 2014/2015 a 2017/2018 

Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Taxas de Sucesso – 1º CEB 

1º ano 100 100 100 100 

2º ano 95,3 97,9 96,8 100 

3º ano 97,2 99,2 100 100 

4º ano 100 98,6 100 100 

Taxas de Sucesso – 2º CEB 

5º ano 96,1 88,2 95,4 94,7 

6º ano 97,9 83,5 94,6 94,5 

Taxas de Sucesso – 3º Ciclo 

7º ano 93 84,5 81,3 91 

8º ano 94,4 94,5 94,1 94,1 

9º ano 88,6 82,6 78,6 96,6 

Taxas de Sucesso – Secundário 

10º ano 56,1 67,9 71,2 74,1 

11º ano 86,7 93,1 96,8 93,8 

12º ano 91,3 70,8 66,7 88,2 
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Evolução dos Resultados Internos do Agrupamento (2014/2015 a 2017/2018) 

 

Gráfico 12 – Evolução dos resultados internos do Agrupamento (% de sucesso) 

 

1.2.5.3 AVALIAÇÃO INTERNA – EXCLUSÃO POR FALTAS 

 

No que respeita à exclusão de alunos por faltas, saliente-se o facto de, no ano letivo 2017/2017, 

se terem verificado três situações de exclusão.  

 

Tabela 18 

Exclusão por faltas no Agrupamento nos anos letivos 2014/2015 a 2017/2018 

 Retenção por faltas 

 Resultados do Agrupamento 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Número de alunos 
1 (2.º CEB) 
3 (3.º CEB) 

6 (Vocacional) 0 
1 (2.º CEB) 
1 (3.º CEB) 

1 (Secundário) 
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1.3 SÍNTESE 

ANÁLISE EXTERNA 

Constrangimentos  Oportunidades 

 Elevado número de alunos em algumas turmas. 

 Número crescente de disfuncionalidades nas famílias, 

nomeadamente, alcoolismo, violência familiar, famílias 

monoparentais e/ou reconstruídas, entre outras. 

 Baixa oferta de emprego em atividades económicas 

atrativas. 

 Deficiente rede de transportes. 

 Distância da escola-sede do Agrupamento 

relativamente aos restantes estabelecimentos escolares 

que o compõem. 

 Falta de recintos cobertos em algumas escolas do 1º 

CEB, nomeadamente para a prática da Educação Física e 

Desportiva e atividades lúdicas. 

 Escassos recursos financeiros, para além do 

estabelecido em sede do Orçamento do Estado, o que 

dificulta o financiamento de ofertas formativas 

diversificadas e projetos. 

 Meio socioeconómico carenciado. 

 Baixas expetativas de alguns Pais / Encarregados de 

Educação em relação à escola. 

 Diminuta participação dos Pais e Encarregados de 

Educação, com a regularidade e intencionalidade 

desejáveis, sobretudo no 2º e 3º CEB, não permitindo o 

seu envolvimento e corresponsabilização no processo de 

ensino e aprendizagem dos educandos. 

 Diminuição da taxa de natalidade. 

 Dificuldade do Centro de Formação de Associação de 

Escolas (CFAE) em atender todas as solicitações de 

formação do corpo docente e não docente. 

 Excesso de publicação de nova legislação, como fator 

de desestabilização e condicionamento da organização 

do ano letivo e do funcionamento do Agrupamento. 

 

 

 Colaboração e abertura das autarquias locais no 

apoio e organização de eventos. 

 Vasto leque de projetos promovidos pela autarquia. 

 Diversidade do tecido empresarial instalado na área 

de implantação do Agrupamento. 

 Existência de associações recreativas, desportivas e 

culturais que desenvolvem diferentes tipos de atividades. 

 Oferta de transporte, por parte da Autarquia, para os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

 Disponibilidade da autarquia para colmatar lacunas 

estruturais / materiais dos diferentes espaços escolares 

do 1º CEB. 

 Abrangência da Ação Social Escolar. 

 Empenho e participação das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação. 

 

 

 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fracos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos Fortes  

 Debilidade nos mecanismos de diferenciação 

pedagógica, nomeadamente em contexto de sala de aula. 

 Insuficiente articulação/uniformização de 

procedimentos e práticas dos docentes face à indisciplina 

e às regras estipuladas no Regulamento Interno. 

 Reduzida participação dos alunos do 2º e 3º CEB e do 

Ensino Secundário em atividades de complemento 

curricular. 

 Insuficiente envolvimento efetivo dos alunos na 

programação de atividades e no processo de 

construção/reformulação de documentos estruturantes da 

vida da escola, bem como no processo de autoavaliação 

organizacional. 

 Taxas de sucesso na avaliação interna dos alunos, no 

2º/3º CEB e no Ensino Secundário, por vezes, abaixo da 

taxa nacional.  

 Existência de salas equipadas com quadros 

interativos, computador e acesso à internet. 

 Existência de três bibliotecas escolares integradas na 

RBE. 

 Participação em projetos nacionais e internacionais, 

com resultados positivos ao nível da interação com a 

Comunidade. 

 Estabilidade e experiência do corpo docente. 

 Taxa de abandono com valores residuais. 

 Existência de campanhas de solidariedade e do 

programa de reforço alimentar. 

 Dinamização de Clubes e Projetos associados à 

vertente da Educação para a Cidadania. 

 Diversidade de projetos/atividades desenvolvidas no 

domínio das artes, do desporto e da educação para a 

saúde bem como a interdisciplinaridade das visitas de 
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 De forma geral, resultados inferiores à média nacional 

no âmbito da avaliação externa. 

 Não progressão, algumas vezes reiterada, em 

determinadas disciplinas. 

 Apoios pedagógicos dos alunos, em alguns casos, 

com falta de eficácia não se traduzindo nos resultados 

esperados. 

 Desadequação de alguns recursos materiais que 

exigem manutenção e/ou renovação bem como 

equipamentos para responder às exigências do currículo, 

nomeadamente do ensino experimental. 

 Falta de consolidação do processo de articulação 

curricular entre ciclos de ensino. 

 Incumprimento de regras, dentro e fora da sala de 

aula, por parte de alguns alunos. 

 Número insuficiente de pessoal afeto aos Serviços de 

Psicologia e Orientação. 

 Necessidade de intervenção, do ponto de vista 

construtivo e funcional, no edifício da escola-sede. 

 Funcionamento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular. 

 Falta de recursos humanos (pessoal não docente, 

equipa multidisciplinar permanente). 

 

estudo. 

 Diversidade das atividades de enriquecimento 

curricular disponibilizadas.  

 Diversidade das medidas de apoio disponibilizadas. 

 Implementação de medidas de combate ao insucesso 

escolar através do Projeto Turmas do Levante e outras 

medidas do Plano de Promoção do Sucesso Escolar. 

 Articulação entre as estruturas de apoio a alunos com 

necessidades educativas especiais, traduzida na 

disponibilização de respostas educativas que vão ao 

encontro das necessidades referenciadas. 

 Existência de uma psicóloga a tempo inteiro ao 

serviço de todas as escolas do Agrupamento. 

 Funcionamento diversificado do Gabinete de Apoio ao 

Aluno. 

 Diversidade de parcerias e protocolos estabelecidos, 

visando melhorar os resultados académicos e a 

qualidade da prestação do serviço educativo.  

 Existência de uma Associação de Estudantes 

participativa, devidamente registada no registo nacional 

de coletividades. 

 Plano de Emergência devidamente homologado.  

 Certificação dos equipamentos desportivos.  

 Trabalho colaborativo entre os docentes. 

 Sinalização e acompanhamento individualizado pelo 

Serviço de Psicologia e Orientação e pela equipa da 

Educação Especial dos alunos com necessidades 

educativas especiais. 

 Articulação com a autarquia. 
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II. ORGANOGRAMA 

 

A escola é uma complexa teia de relações e interdependências da qual resultam as sinergias que 

fazem mover a própria organização. No AELM, a cooperação e o diálogo sistemático entre as 

lideranças de topo e as lideranças intermédias e entre os órgãos e estruturas de orientação e 

gestão da escola são o garante de uma ação educativa de proximidade. O organograma que se 

segue mostra o modo como se processa a comunicação entre os diferentes setores da escola.  

A estrutura formal do Agrupamento encontra-se representada no seguinte organograma presente 

na Figura 3, o qual mostra como estão dispostas as unidades funcionais, a hierarquia e as 

relações de comunicação existentes entre estas. 

Conselho  Geral 

   
  

  

Comunidade Local Município Pessoal Docente 
Pessoal Não 

Docente 
Pais e Enc. 
Educação 

Fernanda Ferreira 
Manuel Nogueira 

dos Santos 
  

Ilídio Carneiro       
Júlio Guimarães 

Emília Santos 

Ana Maria Garrido (Presidente)                                  
Fernando Alves      

Ana Cláudia Santos 
Adriana Redondo  
Lurdes Inocêncio 

Luzia Oliveira 
Mª Margarida Silva 

                  

Ana Maria Ribeiro 
Anabela Filipe Paulo Pinto 

Joaquim Dias 
Sérgio Antão  

Fabiana Carrito 
Isabel Nogueira   

Alunos 

 

   
 

  
 
  

Direção 

 

  
  
  

Conselho Administrativo 

Diretora                                                                                                      
Maria Conceição Costa Carneiro 

Diretora                                                                                                 
Maria Conceição Costa Carneiro 

   
  

 
  

Subdiretor 

  

Adjuntos 

 

  
  
  

Subdiretor 

  

Coordenadora 
Técnica 

Joaquim Monteiro 
Aldina Carvalho 
Álvaro Bastos 

António Oliveira 
Joaquim Monteiro Carla Silva 

 
  

Conselho Pedagógico 

      
Coordenador 

Projetos 
Desenvolvimento 

Educativo 

Coordenadores 
Departamento 

Diretora (Presidente) 
Coordenador 

Diretores Turma 

Coordenadores 
Estabelecimento 

EB1 

 
Leonor Lino   Alzira Pereira 

 Delfina Correia               
Susana  Batista  
Filomena Costa   

António Cardoso 
      Ana Leite 

Maria Conceição Costa Carneiro 

Paula Costa 
 

Conceição Gregório 

Coordenador 
Educação Especial  

 

Psicólogo Escolar 

Gabriela Ferreira  Carla Silva 

Figura 3 – Organograma do Agrupamento de Escolas do Levante da Maia  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_organizacional#Estrutura_Formal
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III. PLANO DO PROJETO 

3.1 PRINCÍPIOS E VALORES ORIENTADORES, MISSÃO E VISÃO 

 

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, indica, no seu preâmbulo, que “as escolas são 

estabelecimentos aos quais está confiada uma missão de serviço público, que consiste em dotar 

todos e cada um dos cidadãos das competências e conhecimentos que lhes permitam explorar 

completamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na sociedade e dar um contributo 

para a vida económica, social e cultural do país.” 

A heterogeneidade do público é também um desafio de enorme dimensão. Numa sociedade em 

que a urgência dos resultados conduz a situações em que se desvalorizam as competências e 

capacidades individuais, cabe à escola rentabilizar as potencialidades individuais e tentar retirar o 

melhor que cada um dos seus alunos possui.  

A Escola deve mobilizar-se-para conseguir criar espaços de aprendizagem ricos, participativos, 

inovadores e aprazíveis que possibilitem aprendizagens significativas consolidadas. A sala de 

aulas e a relação aluno/professor são o coração da escola e é neste espaço que toda a diferença 

se faz.  

O rigor científico, a inovação e a exigência no cumprimento das regras são importantes, mas a 

dimensão afetiva e o respeito pelas características individuais assumem também uma grande 

importância. 

A organização da governação do Agrupamento deve visar, acima de tudo, dar resposta a essa 

missão, com qualidade e equidade, e da forma mais eficaz e eficiente possível, orientando-se 

pelos princípios gerais da igualdade, da participação e da transparência. 

 

O nosso projeto educativo rege-se pelos princípios e valores consignados na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, nomeadamente pelo estipulado no seu artigo 3.º, assumindo que todas as 

crianças e jovens devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em 

prática os valores por que se deve pautar a cultura da escola, a saber: 

 

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

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em 

função do bem comum. 

• Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, 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. 



PROJETO EDUCATIVO 2018 - 2021 

 
 

Agrupamento de Escolas do Levante da Maia 25 

 

• Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, 

crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

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

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

sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

• Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na 

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

 

A missão do Agrupamento, bem como a forma como ele se organiza para a fazer cumprir, 

subordinam-se, ainda, aos princípios orientadores e objetivos consagrados no artigo 4.º, do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, bem como aos princípios enunciados no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. Assim: 

 

O Agrupamento organiza-se no sentido de: 

a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do 

serviço público de educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados escolares, em particular; 

b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de 

oportunidades para todos; 

c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de desenvolvimento 

pessoal e profissional; 

d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas ou regulamentos e 

manter a disciplina; 

e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza 

administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o desenvolvimento da sua 

missão; 

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, designadamente 

através dos adequados meios de comunicação e informação; 

g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e promover a 

sua iniciativa. 

 

Assumindo como seus os princípios que orientam, justificam e dão sentido ao Perfil dos Aunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória: 

A. Base humanista – A escola habilita os jovens com saberes e valores para a construção de uma 

sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem 

comum a preservar. 

B. Saber – O saber está no centro do processo educativo. É responsabilidade da escola desenvolver nos 

alunos a cultura científica que permite compreender, tomar decisões e intervir sobre as realidades naturais e 

sociais no mundo. Toda a ação deve ser sustentada por um conhecimento sólido e robusto. 
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C. Aprendizagem – As aprendizagens são essenciais no processo educativo. A ação educativa promove 

intencionalmente o desenvolvimento da capacidade de aprender, base da educação e formação ao longo da 

vida. 

D. Inclusão – A escolaridade obrigatória é de e para todos, sendo promotora de equidade e democracia. A 

escola contemporânea agrega uma diversidade de alunos tanto do ponto de vista socioeconómico e cultural 

como do ponto de vista cognitivo e motivacional. Todos os alunos têm direito ao acesso e à participação de 

modo pleno e efetivo em todos os contextos educativos. 

E. Coerência e flexibilidade – Garantir o acesso à aprendizagem e à participação dos alunos no seu 

processo de formação requer uma ação educativa coerente e flexível. É através da gestão flexível do 

currículo e do trabalho conjunto dos professores e educadores sobre o currículo que é possível explorar 

temas diferenciados, trazendo a realidade para o centro das aprendizagens visadas. 

F. Adaptabilidade e ousadia – Educar no século XXI exige a perceção de que é fundamental conseguir 

adaptar-se a novos contextos e novas estruturas, mobilizando as competências, mas também estando 

preparado para atualizar conhecimento e desempenhar novas funções. 

 

Cada escola deve orientar a sua ação tomando em linha de conta determinados pontos de 

referência, procurando dessa forma projetar-se num futuro desejado. Com esse intuito, a missão e 

a visão que a escola tem de si mesma deve apresentar-se com clareza no seu projeto educativo. 

A missão de uma escola, como de qualquer organização, refere-se àquilo que justifica a sua 

existência, a sua razão de ser. Com este pano de fundo, assume-se que o Agrupamento tem 

como missão:   

 

A construção de um ensino mais credível, com mais qualidade, mais consentâneo com as necessidades e 

aspirações individuais e com as exigências da sociedade em que vivemos, reclamando um pensamento 

crítico e criativo apto a desencadear um desempenho pessoal, social e profissional autónomo e 

responsável. 

O Agrupamento assume, como missão globalizante, o desenvolvimento organizacional e educativo e a 

promoção de uma cultura de eficiência e eficácia partilhada na arquitetura organizativa, administrativa e 

pedagógica desta instituição. 

Este trabalho ancora-se no reforço do trabalho cooperativo, na concretização dos propósitos consagrados 

no Projeto Educativo, bem como no aprofundamento de um clima de autoavaliação e avaliação contínua, 

suporte essencial à melhoria dos processos estratégicos que permitem estabelecer novos sentidos para a 

ação individual e coletiva. 

Esta missão deve concretizar-se no fortalecimento da autonomia da instituição, assente em práticas de 

gestão participada e articulada a nível de órgãos, estruturas e ciclos. 

Com vista a promover a identidade do Agrupamento e um ensino de excelência / formação de qualidade 

visa-se (1) a implementação de estratégias de colaboração e de parceria, inovadoras e transformadoras, (2) 
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o fomento de uma cultura de participação de alunos, pais, encarregados de educação e comunidade 

educativa envolvente na concretização dos fatores de eficácia, bem como dos objetivos e das metas 

definidas nos documentos estruturantes, (3) a gestão eficaz dos recursos humanos, com enfâse na 

motivação e responsabilização no exercício das suas funções. 

  

A visão refere-se a uma ambição, um ideal, um estado que a organização pretende alcançar. A 

formulação da visão pressupõe a capacidade de antecipação de um estado futuro desejável a 

alcançar, aquilo que a organização pretende vir a ser.  

 

Pretende-se que o Agrupamento de Escolas seja reconhecido como uma organização educativa 

de referência e de excelência pela qualidade ao nível do ensino, pelo desenvolvimento de práticas 

educativas inovadoras e pela qualidade de formação de cidadãos responsáveis e empreendedores 

com vista a: 

- Promover o sucesso escolar, prevenindo o absentismo e abandono escolar; 

- Proporcionar percursos escolares de sucesso, na perspetiva de prosseguimento de estudos ou 

inserção na vida ativa; 

- Reforçar a liderança institucional e as lideranças intermédias, orientadas para os resultados e 

qualidade educativa; 

- Promover uma cultura de trabalho colaborativo e de articulação entre órgãos, estruturas de 

ciclos e de coesão organizacional e pedagógica entre as várias escolas do Agrupamento; 

- Fomentar uma cultura de cidadania, valorizando os valores éticos e morais, através de atitudes 

e comportamentos sociais saudáveis;  

- Aprofundar a relação entre o Agrupamento, os Pais / Encarregados de Educação e o meio 

social, cultural e económico; 

- Promover a melhoria contínua da qualidade nos serviços e valências escolares, bem como a 

valorização e humanização dos espaços educativos; 

- Ajudar os alunos a analisar, a construir, a formular e a avaliar raciocínios, visando não só a 

formulação de juízos, mas também a resolução de problemas de uma maneira crítica e consciente; 

- Procurar a qualidade do processo ensino-aprendizagem, tendo em vista a construção 

progressiva da autonomia; 

- Fomentar um clima positivo de relações humanas, baseado na abertura, transparência, partilha 

e sã convivência; 

- Aprofundar a integração e ação do Agrupamento na vida e necessidades da comunidade local, 

alargando e solidificando parcerias; 

- Enraizar a prática da autoavaliação, numa perspetiva sistemática e participada. 

 

Esta visão organizacional tem como fim último uma visão de aluno marcada pela pretensão de 

que o jovem, à saída da escolaridade obrigatória, seja um cidadão: 
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- munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, 

avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia a 

dia; 

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

- capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação; 

- que reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas 

Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e 

ambiental de Portugal e do mundo; 

- capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho colaborativo e 

com capacidade de comunicação; 

- apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento 

pessoal e da sua intervenção social; 

- que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos, 

garantias e liberdades em que esta assenta; 

- que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela 

solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático; 

- que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social. 

 

3.2 O NOSSO LEMA 

 

O AELM apresenta como tema aglutinador das práticas educativas realizadas o lema “Crescer, 

Saber e Ser”, sendo este o mote que norteia todo o projeto.  

 

 

3.3 GRANDES LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO 

 

No sentido de concretizar a missão para o Agrupamento de Escolas do Levante da Maia, são 

projetadas 4 grandes linhas de orientação da ação.  

 

 
Linha de Orientação 1 – Qualidade das Aprendizagens, Literacias e Sucesso Escolar;  
 
Linha de Orientação 2 – Ambiente Educativo, Inclusão e Desenvolvimento da Cidadania; 
 
Linha de Orientação 3 - Gestão e Liderança Partilhada; 
 
Linha de Orientação 4 – Identidade e Imagem do Agrupamento. 

    Crescer Saber Ser 
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3.4 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

 
Atendendo aos eixos de intervenção prioritária delineados, foram definidos os seguintes 

objetivos, metas e respetivos indicadores: 

Linhas 

de 

Orientação 

Objetivos Gerais Metas Indicadores / Meios de verificação 
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Objetivo 1 - 

Melhorar os 

resultados 

escolares e a 

qualidade do 

sucesso dos 

alunos do Pré-

Escolar ao 

Ensino 

Secundário 

 

Objetivo 2 – 

Promover 

atitudes e 

comportamentos 

adequados às 

aprendizagens 

 

Objetivo 3 – 

Promover a 

qualidade na 

organização 

escolar 

Meta 1.1 – Aumentar a taxa média 

de sucesso, em cada ano de 

escolaridade, no âmbito da 

avaliação interna. 

Taxas de sucesso, nos 

diferentes ciclos e anos de 

escolaridade. 

Média das classificações 

obtidas, em cada ano de 

escolaridade e disciplina. 

Classificações dos alunos nas 

provas de avaliação externa. 

Taxa de ingresso no ensino 

superior. 

Medidas disciplinares corretivas 

e sancionatórias aplicadas. 

Dados relativos à participação 

dos pais/encarregados de 

educação nas atividades 

curriculares e extracurriculares 

dos educandos. 

Número de atividades 

realizadas com recurso a 

equipamentos móveis dos 

alunos. 

Meta 1.2 – Melhorar a qualidade do 

sucesso (média das classificações), 

em cada ano de escolaridade, no 

âmbito da avaliação interna. 

Meta 1.3 – Melhorar os resultados 

no âmbito da avaliação externa. 

Meta 1.4 – Diminuir a discrepância 

entre os resultados obtidos na 

avaliação interna e externa. 

Meta 1.5 – Aumentar a taxa de 

ingresso dos alunos no ensino 

superior. 

Meta 1.6 – Diminuir o número de 

ocorrências disciplinares e 

comportamentos desviantes. 

Meta 1.7 - Reduzir o número de 

alunos que ultrapassam o limite 

legal de faltas. 

Meta 1.8 - Reforçar a 

sequencialidade e a articulação 

entre ciclos e disciplinas. 

Meta 1.9 - Promover uma avaliação 

adequada e rigorosa. 

Meta 1.10 – Corresponsabilizar a 

família pelo percurso escolar dos 
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alunos. 

Meta 1.11 - Distinguir e premiar os 

alunos com melhores resultados 

escolares e / ou participantes em 

projetos relevantes. 

Meta 1.12 - Implementar, com 

maior regularidade, práticas 

pedagógicas inovadoras com 

recurso a ambientes virtuais de 

aprendizagem. 
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Objetivo 4 – 

Promover um 

ambiente 

educativo 

adequado 

 

Objetivo 5 – 

Fomentar os 

valores de 

cidadania e 

democracia 

Meta 2.1 – Privilegiar a formação 

de acordo com as preferências e o 

perfil dos alunos. 

Grau de consecução das ações 

previstas no PAA, associadas a 

estes objetivos/metas. 

N.º de turmas envolvidas no 

PAFC. 

N.º de alunos envolvidos no 

PAFC. 

N.º de docentes envolvidos no 

PAFC. 

Nº de docentes com formação 

realizada no âmbito do PAFC. 

Grau de satisfação da 

Comunidade Educativa / 

Questionários acerca do PFAC. 

Meta 2.2 – Implementar a 

diferenciação do ensino e das boas 

práticas existentes com vista à 

promoção do sucesso e inclusão de 

todos os alunos. 

Meta 2.3 - Integrar o Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade 

Curricular nas turmas do 1.º ano. 

Meta 2.4 - Integrar o Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade 

Curricular nas turmas do 5. º ano. 

Meta 2.5 - Integrar o Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade 

Curricular nas turmas do 7.º ano. 

Meta 2.6 – Promover uma cultura 

de inclusão através de medidas de 

suporte à aprendizagem e à própria 

inclusão. 

Meta 2.7 - Envolver as turmas em 

atividades de educação para a 

saúde/Presse, solidariedade e 
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intervenção ambiental, entre outras. 

Meta 2.8 - Consolidar a relação 

escola-meio. 
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Objetivo 6 – 

Valorizar o papel 

dos vários 

intervenientes no 

processo 

educativo 

 

Objetivo 7 – 

Promover o 

sistema de 

autorregulação 

 

Objetivo 8 – 

Potenciar a 

reflexão e a 

crítica 

Meta 3.1 – Otimizar o desempenho 

das funções de coordenação das 

estruturas intermédias. 

Grau de consecução das ações 

previstas no PAA, associadas a 

estes objetivos/metas. 

 

Número de aulas observadas 

professor/período 

Meta 3.2 – Implementar uma 

metodologia de autoavaliação, 

formalmente estruturada e 

envolvendo a comunidade 

educativa. 

Meta 3.3 – Fomentar a participação 

dos Pais e Encarregados de 

Educação/Associação de 

Estudantes. 

Meta 3.4 – Contribuir para a 

satisfação profissional dos 

diferentes atores educativos. 

Meta 3.5 – Promover uma política 

de formação centrada no 

Agrupamento e orientada para a 

mudança. 

Meta 3.6 - Envolver os docentes do 

Agrupamento, por departamento, 

na observação letiva em parceria, 

na melhoria das práticas letivas, no 

incentivo das novas tecnologias, 

atividades experimentais e 

atividades desportivas. 

3.7 – Melhorar o grau de eficácia e 

eficiência no Agrupamento. 
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 Objetivo 9 – 

Promover 

políticas de 

fortalecimento da 

identidade do 

Agrupamento, no 

âmbito da 

comunicação, da 

qualidade do 

serviço prestado 

e da imagem 

junto da 

comunidade 

Meta 4.1 – Reforçar a imagem do 

Agrupamento enquanto espaço 

social e educativo, com relevo no 

desenvolvimento da comunidade 

em que está inserido, através da 

criação de parcerias e protocolos. 

Grau de consecução das ações 

previstas no PAA, associadas a 

estes objetivos/metas. 

Meta 4.2 – Otimizar a eficácia e a 

eficiência da gestão e circulação de 

informação no Agrupamento. 

Meta 4.3 – Divulgar as boas 

práticas do AELM em matéria de 

auto avaliação e melhoria 

sustentada. 

Meta 4.4 – Promover uma cultura 

de melhoria e segurança da 

Comunidade Escolar. 
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3.5 ESTRATÉGIAS 

 

 

Linha de 
Orientação da 

Ação 1 
Objetivos  Estratégias a implementar 

Qualidade das 

Aprendizagens, 

Literacias e 

Sucesso 

Escolar 

 

Objetivo 1 - 

Melhorar os 

resultados 

escolares e a 

qualidade do 

sucesso dos 

alunos do Pré-

Escolar ao 

Ensino 

Secundário 

 

Objetivo 2 – 

Promover 

atitudes e 

comportamentos 

adequados às 

aprendizagens 

 

Objetivo 3 – 

Promover a 

qualidade na 

organização 

escolar 

• Otimização da ação educativa, com recurso à prática 
diagnóstica sistemática.  
• Reforço da atenção e importância dada ao Pré-escolar e ao 1º 
CEB.  
• Continuidade da avaliação psicopedagógica das crianças de 
cinco anos do Agrupamento pelo SPO, por forma a fazer o 
despiste e possível intervenção precoce das dificuldades de 
aprendizagem que possam surgir a partir do 1º ano de 
escolaridade.  
• Manutenção da implementação de medidas de combate ao 
insucesso escolar, nomeadamente no reforço da qualidade dos 
apoios educativos.  
• Continuidade na implementação do projeto Turmas do 
Levante e das outras medidas do PNPSE.  
• Identificação e implementação de estratégias pedagógicas de 
forma a fazer face aos problemas existentes nas transições de 
ciclo.  
• Monitorização da evolução das taxas de transição /conclusão 
por ano de escolaridade.  
• Análise periódica dos resultados escolares dos alunos com o 
objetivo de identificar dificuldades, definir estratégias de 
superação e responsabilização dos Pais / Encarregados de 
Educação relativamente ao acompanhamento e orientação da 
vida escolar e das aprendizagens dos seus educandos.  
• Melhoria da ação das Bibliotecas Escolares no apoio a toda a 
Comunidade Escolar e no contributo para o sucesso educativo.  
• Incentivo à criação e ao desenvolvimento de projetos, clubes e 
outras iniciativas de complemento curricular que promovam a 
inclusão.  
• Continuação do projeto de tutorias/coadjuvação.  
• Valorização do sucesso escolar/ atitudes exemplares dos 
alunos e promoção do mérito e de excelência junto dos colegas 
e respetivos Pais /EE.  
• Colaboração dos Pais/ Encarregados de Educação na 
resolução dos problemas de incumprimento por parte dos seus 
educandos.  
• Criação de processos de acompanhamento dos alunos após a 
conclusão da escolaridade obrigatória de modo a obter 
indicações sobre o seu percurso escolar e no mundo do 
trabalho.  
• Implementação de medidas rigorosas de combate à 
indisciplina.  
• Ampla divulgação do Código de Conduta /Regulamento 
Interno existente no Agrupamento.  
• Cumprimento do RI de forma eficaz e adequada, fomentando 
a consciencialização / interiorização de deveres e direitos e a 
participação responsável de toda a Comunidade Educativa.  
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• Implementação eficaz de mecanismos de atuação definidos 
para as ocorrências disciplinares.  
Envolvimento da Comunidade Escolar em ações de 
sensibilização que promovam a educação para a cidadania. 
• Implementação de medidas de combate ao absentismo e de 
prevenção do abandono escolar.  
• Corresponsabilização dos Pais e Encarregados de Educação 
no controlo da assiduidade dos seus educandos;  
Desenvolvimento de um processo de vigilância por parte de um 
Assistente Operacional de forma a controlar as permanências 
fora da sala de aula. 
• Implementação de uma cultura de articulação curricular, numa 
perspetiva vertical e horizontal e articulação entre escolas do 
Agrupamento.  
• Calendarização de momentos e espaços de trabalho 
cooperativo e colaborativo que permitam uma adequada gestão 
e organização curriculares, a partilha de experiências e, em 
consequência, a melhoria dos resultados escolares.  
• Divulgação das «Boas Práticas» educativas levadas a cabo 
pelos docentes.  
• Implementação de um processo de integração dos alunos em 
transição entre ciclos de ensino.  
• Apoio contínuo no traçar do percurso sequencial e articulado 
dos alunos, através da criação de uma equipa constituída por 
docentes e um assistente técnica para levar a cabo esta função.  
Abertura de uma creche, destinada às crianças com menos de 3 
anos de idade, de modo a rentabilizar as salas do Pré-escolar 
que se encontram livres. 
• Promoção de uma avaliação adequada, rigorosa ao serviço da 
aprendizagem.  
• Monitorização dos resultados escolares pelos 
subdepartamentos e definição de estratégias de melhoria.  
• Diversificação das modalidades e dos instrumentos de 
avaliação.  
• Eleição da avaliação diagnóstica como instrumento ao serviço 
do PCA.  
• Harmonização da avaliação das aprendizagens por via da 
uniformização dos documentos a utilizar no Agrupamento.  
• Monitorização da aplicação por todos os docentes dos 
critérios de avaliação aprovados pelo Conselho Pedagógico.  
• Incentivo ao uso das novas tecnologias e de metodologias 
experimentais no processo ensino aprendizagem.  
• Apoio a iniciativas e eventos das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação enquanto parceiros do 
Agrupamento.  
• Estímulo e participação dos Pais através do aproveitamento 
das suas competências profissionais.  
• Dinamização de momentos de lazer/ações de informação, 
sensibilização e formação sobre temáticas consideradas 
pertinentes.  
• Sensibilização sustentada dos Pais/Encarregados de 
Educação para o acompanhamento do percurso escolar dos 
seus educandos.  
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Linha de 
Orientação da 

Ação 2 
Objetivos  Estratégias a implementar 

Ambiente 

Educativo, 

Inclusão e 

Desenvolvimento 

da Cidadania 

 

Objetivo 4 – 

Promover um 

ambiente 

educativo 

adequado 

 

Objetivo 5 – 

Fomentar os 

valores de 

cidadania e 

democracia, 

valores de 

equidade, 

diversidade e não 

discriminação 

• Manutenção de oferta educativa/formativa diversificada e 
criação de outros cursos decorrentes das necessidades da 
Comunidade Educativa.  
• Realização de candidaturas a cursos que se revelem 
pertinentes para responder à educação e formação 
académica e profissional dos alunos / formandos, 
articulando com os parceiros sociais.  
• Ações dirigidas a alunos que potenciem as suas 
capacidades cognitivas, estéticas, psicomotoras e afetivas, 
despertando-os para os problemas do mundo que os 
rodeia, a nível humano, social e ecológico.  
• Participação em feiras/amostras das diferentes 
instituições do Ensino Superior.  

• Valorização do processo de orientação vocacional em 
colaboração com o SPO.  
• Promoção do desenvolvimento integral dos alunos com 
medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, a 
integração dos alunos estrangeiros, alunos de etnia cigana 
e alunos portadores de deficiência na perspetiva da 
igualdade de oportunidades de sucesso escolar e 
educativo.  
• Implementação de respostas educativas diferenciadas e 
adequadas a todos os alunos, incluindo os que têm 
necessidades educativas permanentes.  
• Promoção em termos organizativos, pedagógicos e 
didáticos da melhoria das condições de inclusão e sucesso 
educativo dos alunos com medidas de suporte á 
aprendizagem e à inclusão.  

• Promoção da inclusão educativa e social e da igualdade de 
oportunidades para quer o prosseguimento de estudos, 
quer a preparação para a vida ativa.  
• Desenvolvimento de parcerias/protocolos com outros 
organismos em função dos novos contextos.  
• Concretização e articulação de estratégias de prevenção 
e de intervenção em parceria com outras instituições 
comunitárias em várias vertentes educativas: saúde, 
problemas de aprendizagem, comportamentos de risco, 
integração social e profissional, ambiente, entre outras.  
• Manutenção das boas relações institucionais com a 
Autarquia.  
• Reforço do apoio da ação social para alunos 
carenciados e dinamização de campanhas anuais de 
solidariedade a favor de alunos e famílias carenciadas da 
área envolvente.  
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Linha de 
Orientação da 

Ação 3 
Objetivos  Estratégias a implementar 

Gestão e 

Liderança 

Partilhada 

Objetivo 6 – Valorizar 

o papel dos vários 

intervenientes no 

processo educativo 

 

Objetivo 7 – 

Promover o sistema 

de autorregulação 

 

Objetivo 8 – 

Potenciar a reflexão e 

a crítica 

• Envolvimento da comunidade escolar na visão, missão, 
valores e objetivos estratégicos do Agrupamento.  
• Atribuição às lideranças intermédias de funções e 
responsabilidades que assegurem a concretização do Projeto 
Educativo, em articulação com o diretor.  
• Envolvimento dos professores nas decisões.  
• Fomento da identidade e sentimento de pertença ao 
Agrupamento, valorizando aspetos da cultura existente e 
promovendo iniciativas que consolidem esse sentimento.  
• Mobilização na coordenação das estruturas intermédias da 
reflexão das práticas nas salas de aula e da supervisão 
pedagógica.  
• Consolidação de práticas de autoavaliação do Agrupamento 
que se coadunem com os objetivos e metas expressa nos 
documentos orientadores, bem como a concretização dos planos 
de melhoria que lhe são inerentes.  
• Análise de processos e resultados como ponto de partida 
para a elaboração de um Plano de Melhoria a implementar no 
ano letivo subsequente.  
• Apoio às iniciativas e eventos das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação enquanto parceiros estratégicos do 
Agrupamento.  
• Estímulo à participação dos Pais/E.E com recurso às suas 
competências profissionais.  
• Envolvimento das famílias tendo a Associação de Pais um 
papel relevante na articulação entre as partes envolvidas.  
• Estímulo à comunicação formal e informal entre os pais e as 
estruturas de orientação educativa.  
• Apoio às iniciativas da Associação de Estudantes que visem a 
dinamização da Comunidade Educativa.  
• Gestão racional e eficaz dos recursos humanos do 
Agrupamento.  
• Afetação do pessoal docente e não docente a tarefas e 
funções que melhor se enquadram com as suas competências e 
com as prioridades da ação educativa e qualidade do serviço 
prestado.  
• Concretização de um ambiente de trabalho e de 
aprendizagem motivador, exigente e gratificante.  
• Valorização do papel do Diretor de Turma/Professor Titular de 
Turma.  
• Identificação dos Assistentes Operacionais e Técnicos e 
restante Pessoal não Docente como partes fundamentais para a 
qualidade educativa do Agrupamento.  
• Realização de diligências para aumentar o número de 
Assistentes Operacionais.  
• Conceção de um Plano de Formação para o Pessoal Docente 
e não Docente, articulado com o CFAE, que assuma a dupla 
dimensão de privilegiar as necessidades individuais (profissionais 
e pessoais) e as necessidades da organização escolar.  
• Dinamização de ações de informação, sensibilização e 
formação sobre temáticas consideradas pertinentes, de acordo 
com o diagnóstico efetuado.  
• Divulgação dos projetos e das práticas educativas inovadoras 
junto da Comunidade Educativa.  



PROJETO EDUCATIVO 2018 - 2021 

 
 

Agrupamento de Escolas do Levante da Maia 37 

 

 

 

 

• Organização de workshops para pessoal docente e pessoal 
não docente, em horário pós laboral, com recurso à diversidade 
das parcerias.  
• Elaboração participada dos documentos estruturantes do 
Agrupamento.  
• Consolidação de uma cultura de melhoria contínua tendo em 
vista o aumento do grau de satisfação, eficácia e eficiência do 
Agrupamento.  
• Protocolar com uma instituição do Ensino Superior o processo 
de autoavaliação do Agrupamento.  
• Melhoramento do grau de satisfação dos membros/utentes 
em relação ao nível do atendimento e da qualidade do serviço 
prestado pelos diversos setores do Agrupamento.  
• Aquisição de materiais didáticos e equipamentos solicitados 
pelos departamentos.  
• Criação de manuais de procedimentos administrativos.  
• Maior divulgação do espaço criado para a recolha de 
sugestões /reclamações.  

 

Linha de 
Orientação da 

Ação 4 
Objetivos  Estratégias a implementar 

Identidade e 

imagem do 

Agrupamento 

Objetivo 9 – 

Promover políticas de 

fortalecimento da 

identidade do 

Agrupamento, no 

âmbito da 

comunicação, da 

qualidade do serviço 

prestado e da imagem 

junto da comunidade 

• Promover a imagem do Agrupamento junto da Comunidade 
Educativa Local.  
• Criação de um Gabinete de Comunicação e Imagem para 
divulgar as iniciativas e atividades do Agrupamento.  
• Publicação sistemática das atividades curriculares e 
extracurriculares, projetos, parcerias, protocolos, resultados 
escolares e participação em atividades nas páginas eletrónicas do 
Agrupamento.  
• Criação do Jornal Escolar.  
• Desmaterialização documental, privilegiando o uso do correio 
eletrónico na transmissão de informações entre todos os membros 
da Comunidade Escolar e na preparação de reuniões.  
• Criação de um plano de comunicação do Agrupamento que 
defina os canais e as formas mais eficazes de comunicação interna 
e externa.  
• Reforço no uso das novas tecnologias como meio de trabalho 
pedagógico e colaborativo.  
• Manutenção do Quadro de Mérito e Revelação, previsto no 
Regulamento Interno do Agrupamento.  
• Promoção de protocolos com empresas/instituições locais de 
forma a premiar os alunos do quadro de mérito e revelação  
• Apadrinhamento dos alunos mais novos pelos alunos mais 
velhos, estimulando o espírito de entreajuda.  
• Promoção da coesão e interação entre os diferentes 
estabelecimentos do Agrupamento.  
• Melhoria na qualidade dos espaços, humanizando-os.  

• Sensibilização da Câmara Municipal para a necessidade de 
continuar a renovar o parque do 1.º CEB bem como proceder à 
melhoria dos serviços AAAF e CAF.  
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3.6 OPÇÕES DE POLÍTICA ESTRATÉGICA DO AGRUPAMENTO 

 

3.6.1 SUPERVISÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DOCENTES   

No Agrupamento instituiu-se, desde o ano letivo 2014/2015, o processo de funcionamento dos pares 

pedagógicos, como meio de regular / aperfeiçoar o trabalho dos docentes e proporcionar uma oferta 

pedagógica de excelência. 

Tendo em conta a avaliação deste processo e atendendo à visão estratégica delineada para o 

Agrupamento, sentiu-se a necessidade de alargar o funcionamento dos pares pedagógicos, não os 

restringindo a elementos pertencentes ao mesmo grupo disciplinar bem como, a necessidade de construir 

instrumentos reguladores da prática pedagógica e um plano de melhoria, sempre que necessário. A par 

disto, os docentes devem, ao longo do ano letivo, construir elementos fundamentais que comprovem a 

sua prática pedagógica, como planificações, formalização das avaliações, fundamentação de 

procedimentos metodológicos, arquivo de trabalhos dos alunos, grelhas de observação e outros registos 

relevantes.  

Este processo é ampliado através de uma cultura de práticas colaborativas que se verificam sempre 

que os professores discutem procedimentos, organizam iniciativas/projetos em conjunto, partilham 

materiais e/ou opiniões, em momentos formais e/ou informais.  

 

 No decurso do ano letivo, é realizada um encontro de trabalho para refletir e aferir aspetos a 

melhorar. No final do ano letivo, é preenchida uma grelha de autoavaliação. 

 

A principal finalidade destes processos é melhorar a qualidade das práticas pedagógicas para o 

sucesso dos alunos, com a perspetiva de culminar num ensino de excelência, enfatizando a inovação 

educativa assente nas boas práticas e promovendo o sucesso de todos e de cada um.  

 

3.6.2 MODELOS DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA  

 O Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de Julho, enuncia um conjunto de princípios, práticas e condições 

de operacionalização da educação inclusiva que resultam de opções teóricas e metodológicas, 

designadamente a abordagem multinível, que serve de apoio ação da escola na operacionalização do 

diploma ao nível da comunidade, da escola e da sala de aula.  
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Dando corpo à visão do Agrupamento, acreditamos que preparar os alunos para a vida é fazer com 

que estes desenvolvam uma cidadania crítica para que possam intervir, agir, cooperar e refletir 

sobre o mundo e sobre as questões que afetam o seu desenvolvimento.  

A prática pedagógica está assente na construção do conhecimento e no desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, pretendendo a articulação de vários modelos educacionais que 

pressupõem uma resposta educativa que conduz o aluno à aquisição das capacidades, 

conhecimentos e atitudes, enunciadas no Programa / Orientações Curriculares, Metas Curriculares, 

Perfil do Aluno e Aprendizagens Essenciais.  

No Agrupamento, com base numa perspetiva construtivista, privilegia-se o modelo de intervenção 

multinível assim como os conhecimentos adquiridos com base na neuroeducação, aplicados desde o 

pré-escolar até ao ensino secundário, não se descurando nunca outros possíveis de implementar. 

 
MODELO MULTINÍVEL  
 
As crianças têm necessidades diversificadas e, por esse motivo torna-se fundamental o 

desenvolvimento de níveis diferenciados de suporte para que todos os alunos consigam alcançar 

sucesso nas suas aprendizagens. O modelo de intervenção multinível baseia-se na promoção de uma 

instrução de base de alta qualidade, baseada em evidência científica, para todos os alunos, 

complementada, sempre que necessário, com níveis adicionais de intervenção para responder às 

necessidades de todos os alunos. É um modelo destinado a atender às necessidades académicas, 

comportamentais e socioemocionais através da prevenção e intervenção precoce, de forma a 

providenciar a todos os alunos a promoção do seu sucesso educativo. O recurso à Neuroeducação, 

utilizando conhecimentos da área da educação, da neurociência e da psicologia, ajuda este modelo a 

criar novas estratégias pedagógicas com base no conhecimento do cérebro humano, uma vez que 

cada aluno é único e possui uma inteligência diferente o que pressupõe a existência de diferenciação 

dos estilos de aprendizagem nas práticas de sala de aula. Só assim se pode desenvolver uma 

educação mais sensível, inclusiva e válida.  

Neste modelo, todas as crianças são avaliadas com recurso a instrumentos de despiste universal e é 

monitorizado o seu progresso ao longo da intervenção. Está assente numa perspetiva de intervenção 

precoce em que são cumulativamente oferecidas intervenções educativas ao longo de três camadas 

cumulativas, com níveis de intensidade crescente que vão sendo cada vez mais segmentadas e 

explícitas, diferindo pela duração, frequência, tamanho do grupo, foco do conteúdo e frequência da 

monitorização de progresso. Toda a avaliação e intervenção desenvolvida tem como finalidade a 

promoção do sucesso escolar dos alunos.  
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3.6.3 OFERTAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS
4 

 
Numa sociedade caracterizada por mudanças sucessivas e na sequência da publicação do Perfil 

do Aluno do século XXI, recentemente aprovado (Despacho Nº 6478/2017, de 26 de julho), cabe à 

escola dotar os alunos de múltiplas literacias e competências para que sejam bem sucedidos. 

Nesta sequência, as aprendizagens exigem uma reconfiguração de práticas pedagógicas 

geradoras de ambientes educativos diversificados e inovadores.  

O principal objetivo é continuar a oferecer aos alunos a possibilidade de frequentarem qualquer 

um dos cursos orientados para o prosseguimento de estudos, de acordo com as suas opções, 

evitando que tenham de sair da sua área de residência, ou de enveredar pelo mundo do trabalho. 

  

Educação Pré-Escolar 

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao 

longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer 

estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em 

vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

 
Ensino Básico 

O ensino básico visa assegurar uma formação geral comum a todos os alunos que lhes garanta a 

descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, 

memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a 

realização individual em harmonia com os valores da solidariedade social. 

1º CEB 

Oferta Complementar: Cidadania 

Atividades de Enriquecimento Curricular: AFD – A mexer; Agir – para mudar o Mundo; TIC 

–  A pensar em ti; Artes – Experiment´arte e Projeto Cria +. 

 

2º Ciclo 

Língua Estrangeira I - Inglês 

 

3º CEB 

Oferta de Escola: 7º ano – Expressões Artísticas 

Oferta de Escola: 8º ano – Educação Musical 

Opção de Língua Estrangeira II – Francês. 

                                                 
4 Oferta Educativa e Formativa em vigor no ano letivo 2018/2019 
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Ensino Secundário 

Atendendo à obrigatoriedade da frequência de ensino ou formação dos jovens até aos 18 anos de 

idade, a integração, na escola-sede, do ensino secundário, objetiva proporcionar um percurso 

sequencial e articulado aos jovens residentes na área de influência do Agrupamento. Pretende-se, 

assim: favorecer a transição adequada entre os diferentes ciclos e níveis de ensino; satisfazer as 

necessidades educativas da população residente no território geográfico abrangido; assegurar a 

todos os alunos a igualdade de oportunidades; desenvolver um Projeto Educativo comum e 

articulado, do pré-escolar ao 12º ano. 

Cursos Científico-Humanísticos 

- Ciências e Tecnologias 

- Línguas e Humanidades 

   
Enriquecimento/Complemento do Currículo 

De forma a complementar as atividades letivas, e com o intuito de proporcionar ocupação 

educativa às crianças e jovens durante a totalidade do tempo que permanecem no espaço 

escolar, o Agrupamento disponibiliza um conjunto de atividades de enriquecimento e 

complemento curricular, nomeadamente: Componente de Apoio à Família (CAF); Atividades de 

Animação e de Apoio à Família (AAAF); Mais Crescer / Mais Saber; Biblioteca /CA; Atividades de 

Enriquecimento Curricular – 1º CEB; Desporto Escolar e Centro de Apoio à Aprendizagem. 

A participação de professores e alunos do AELM em projetos e concursos de âmbito local, 

nacional e internacional é uma prática consolidada, sendo uma forma de combater a exclusão 

social e académica das crianças e jovens e de promover a sua plena integração no mundo 

académico e do trabalho, capacitando-os para o exercício de uma cidadania ativa e responsável. 

 

3.6.4 PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 

O AELM está atento à necessidade de apoiar os seus alunos, com vista à criação da igualdade de 

oportunidades de sucesso educativo, promovendo respostas diversificadas e adequadas às 

necessidades específicas e ao desenvolvimento global dos discentes. 

As medidas e estratégias de apoio educativo caracterizam-se por procurarem contribuir para o 

reforço das aprendizagens dos alunos, quer colmatando as dificuldades, quer desenvolvendo as 

suas capacidades. 

O Plano de Ação Estratégica 2016/18, construído no âmbito do Plano Nacional de Promoção do 

Sucesso Escolar (PNPSE), com continuidade no biénio 2018/20 têm como finalidade a promoção 

da qualidade das aprendizagens realizadas pelos alunos. As suas medidas centram-se no 

envolvimento do aluno no seu processo de crescimento e construção de conhecimento, definindo-

se ações que se complementam e vão ao encontro desta finalidade. 
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O Agrupamento disponibiliza um conjunto de medidas de promoção do sucesso escolar, de 

caráter pedagógico e didático, organizadas de forma integrada, para complemento e adequação 

do processo de ensino e aprendizagem, entre as quais de destacam: 

 
Tabela 19 

Medidas de promoção do sucesso escolar  

Medidas de promoção do sucesso escolar  

Aplicação de métodos alternativos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita – 1º CEB 

Apoio ao estudo - 1º / 2º CEB 

Apoio a Português Língua não Materna 

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão: universais, seletivas e adicionais 

Centro de Apoio à Aprendizagem 

Constituição de Grupos Homogéneos por turma nas disciplinas de Português e Matemática – 2º CEB 

Coadjuvação em sala de aula – 2º/3º CEB; Ensino Secundário 

Dinamização do “Amigo Crítico” 

Dinamização da Sala de Estudo 

Implementação do Gabinete de Apoio ao Aluno 

Desenvolvimento de atividades no âmbito das Bibliotecas Escolares 

Apoio dos Serviços de Psicologia 

Plano de Ocupação Tempos Escolares 

Projetos / Clubes 

Quadro de Mérito / Quadro de Revelação 

Apoio Pedagógico – 3º CEB 

Desdobramento das turmas nas disciplinas de Português / Inglês – 2º e 3º CEB 

Implementação do Plano de Ação Tutorial – 2º/3º CEB 

Aulas de Reforço - Ensino Secundário 

Orientação de Estágio – 2º/3º CEB; Ensino Secundário 

 

O projeto-piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular vem dar suporte à implementação de 

medidas do Plano de Ação Estratégica, permitindo gerir espaços e tempos de aprendizagem, 

implementar com maior eficácia uma metodologia de projeto interdisciplinar, reforçando- se a 

dimensão de intervenção ativa e crítica do aluno, dentro e fora da sala de aula. 

No contexto criado pelo Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular e no âmbito do Plano de 

Ação Estratégica do Agrupamento, serão envolvidos os alunos dos anos de início de ciclo, 
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assentando a gestão curricular nas equipas educativas criadas para cada um dos níveis de 

escolaridade. 

O foco da gestão curricular será o Conselho de Ano / Conselho de Turma. O Plano de Turma 

(PCT) será o documento orientador do trabalho a desenvolver com os alunos, devendo conter o 

contributo das várias disciplinas e áreas disciplinares para o trabalho de integração disciplinar, 

nomeadamente, através da definição dos temas a trabalhar ao longo do ano letivo, a seleção das 

metodologias de trabalho a utilizar, de acordo com o perfil da turma e os mecanismos de 

monitorização das aprendizagens. 

As opões de natureza curricular, designadamente os critérios de organização e de gestão 

pedagógica, estão inscritos no documento complementar, intitulado Referencial Organização 

Pedagógica e Curricular do Agrupamento. 

3.6.5 ARTICULAÇÃO CURRICULAR  

 
Considera-se necessário apostar na melhoria do trabalho colaborativo dos docentes, assumindo 

de forma consistente a articulação interdepartamental, interdisciplinar e a sequencialidade das 

etapas educativas.  

Com esse intuito é delineado um Plano de Articulação Curricular visando atingir os seguintes 

objetivos: 

- Realizar trabalho colaborativo entre todos os elementos da comunidade educativa de 

modo a integrar saberes, atividades e projetos, dando sentido às aprendizagens; 

- Articular o currículo dos vários anos, ciclos e escolas do agrupamento, promovendo a 

melhoria dos resultados escolares internos e externos; 

- Promover a articulação curricular e pedagógica numa perspetiva sequencial entre os 

vários ciclos e níveis de ensino. 

3.6.6 ORIENTAÇÕES E CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS E ALUNOS 

Os critérios de avaliação aplicam-se a todas as crianças e alunos dos diferentes níveis/ciclos de 

educação e ensino. 

A avaliação assume-se como um processo contínuo que deve promover: 

 Coerência e a sequencialidade dentro do ciclo e entre os diferentes ciclos de ensino;  

 Articulação do currículo, dos conteúdos programáticos e da avaliação;  

 Valorização dos resultados escolares;  

 Diversidade de situações de aprendizagem;  

 Integração das vertentes teóricas e práticas através da valorização da aprendizagem 

experimental.  
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Educação Pré-Escolar 

Na Educação Pré-Escolar, a avaliação incide sobre três áreas curriculares:  

    - Formação Pessoal e Social;  

    - Conhecimento do Mundo;  

    - Expressão e Comunicação.  

 

1.º / 2.º / 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

No ensino básico e secundário, a avaliação de cada aluno tem em linha de conta dois domínios 

fundamentais:  

 

Domínios Áreas de competências de acordo com o Perfil dos Alunos Descritores 

Operativos 

C
o
n

h
ec

im
en

to
s 

e 

C
a
p

a
ci

d
a
d

es
 

Linguagens e textos De acordo com 

o perfil dos 

alunos à saída 

da escolaridade 

obrigatória 

Informação e comunicação 

Raciocínio e resolução de problemas 

Pensamento crítico e pensamento criativo 

Saber científico, técnico e tecnológico 

A
ti

tu
d

es
 e

 V
a
lo

re
s Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Bem- estar, saúde e ambiente 

Sensibilidade estética e artística 

Consciência e domínio do corpo 

 

3.6.7 PARCERIAS/PROTOCOLOS/COLABORAÇÕES 

 
O desenvolvimento de parcerias é um dos domínios que importa aprofundar pelo facto de permitir 

a constituição de mecanismos que promovem a corresponsabilização entre a escola e a 

comunidade na procura da melhoria da qualidade educativa. 

Só a abertura e a interação constante da escola com o meio, permite a construção participada do 

currículo, introduzindo-lhe uma componente local que aproxima os alunos das aprendizagens e as 

torna mais significativas. 

Nesta perspetiva, o AELM celebra e reforça parcerias no âmbito escolar, material, profissional, de 

promoção da saúde e da segurança e de formação de professores e pessoal não docente com 

instituições do ensino superior para o desenvolvimento de projetos e ainda protocolos e relações 

de cooperação com autarquias, juntas de freguesias, CFAE, empresas, associações e outras 
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instituições locais, regionais, nacionais e mesmo internacionais, com vista à concretização de 

atividades e à implementação da formação em contexto de trabalho dos alunos dos cursos 

profissionalizantes. 

Os principais parceiros do Agrupamento são: Câmara Municipal da Maia; Quinta da Gruta; 

Maiambiente; Juntas de Freguesia de Folgosa, Milheirós, S. Pedro Fins, Nogueira e Silva Escura; 

Universidade Lusíada; Associações Culturais, Recreativas e Desportivas, nomeadamente 

Associação Recreativa e Cultural de Nogueira e Silva Escura, Maiabasket, Acroclube, Clube de 

Ténis da Maia; Instituto da Droga e da Toxicodependência; LIPOR; Porto Editora; Escola Segura; 

Siderurgia Nacional; Liga Portuguesa Contra o Cancro; Bombeiros Voluntários e Formação 

Profissional. 

Estão estabelecidos protocolos com as seguintes instituições: ISMAI, Câmara Municipal da Maia, 

Centros de Saúde, entre outros.  

Por último, e para além da colaboração em estudos de investigação, realizados por doutorandos 

de várias faculdades da Universidade do Porto e docentes do nosso Agrupamento, foi ainda 

estabelecida colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com o Tribunal de 

Menores, Lion Clube e com a Instituição Socialis. 

  
3.6.8 PROJETOS / CLUBES 
 
O Agrupamento de Escolas do Levante da Maia promove diversos projetos, de caráter inter e 

transdisciplinar, que têm como objetivo desenvolver a formação integral dos alunos e potenciar as 

suas capacidades para melhor os preparar para os desafios do mundo atual. 

  
Tabela 20 

 Projetos / Clubes promovidos pelo Agrupamento (2017/2018) 
 

Projetos (2017/2018) 

PFAC 

Banco Solidário Escolar 

Desporto Escolar 

Programa Eco-escolas 

Dia do Agrupamento 

Programa PRESSE 

Amnistia Internacional – Direitos Humanos 

APPS for Good 

Clubes (Clube Europeu / Clube de Música / Clube da Proteção Civil  
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IV. APRESENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 4.1 APRESENTAÇÃO/DIVULGAÇÃO 

 

O Projeto Educativo, sendo um referencial fundamental do Agrupamento, deve ser assumido e 

implementado por todos os seus atores educativos.  

Será divulgado através dos meios considerados mais oportunos e eficazes, nomeadamente:  

 Disponibilização online no site do Agrupamento; 

 Disponibilização de exemplares impressos na Biblioteca Escolar/Centro de 

Aprendizagem, nos Serviços Administrativos e nos dossiers dos diferentes 

Departamentos; 

 Disponibilização de exemplares impressos nos estabelecimentos de ensino (Pré-

Escolar/1º CEB) pertencentes ao Agrupamento. 

 4.2 MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 

 
A avaliação do projeto educativo deve ser efetuada de forma sistemática, refletida e partilhada por 

todos os atores educativos. 

Assim, o processo de avaliação do projeto educativo deve constituir-se não apenas como um meio 

de análise e de reflexão sobre a organização da estrutura educativa, como também um veículo de 

promoção de boas práticas pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante 

aperfeiçoamento do serviço prestado à comunidade. 

A avaliação do projeto educativo deverá visar a medição do grau de consecução dos objetivos e 

metas consignados no plano estratégico, implicando a operacionalização de um processo que 

permita refletir sobre a eficácia das ações e das medidas preconizadas. 

Essa avaliação deverá realizar-se de forma contínua, de modo a permitir não só a análise do 

processo/produto, como também perspetivar a sua reformulação, assente em momentos distintos 

de formalização: no final de cada ano letivo do triénio, sob a forma de avaliações intermédias, e no 

final do triénio, em que se procederá a uma avali ação final.    

O acompanhamento e avaliação da execução do projeto educativo é da competência do conselho 

geral, dando cumprimento ao exposto na alínea c), do n.º1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º75/ 

2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.  

 

 

 

Proposta emanada do Conselho Pedagógico na reunião de 31 de outubro de 2018, conforme o 

estipulado na alínea b, do art.º 33º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 
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A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Maria da Conceição Costa Carneiro 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Geral 05/11/2018  

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Ana Maria Botelho Garrido 

 

 


