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“O projecto não é uma simples representação do futuro, mas um futuro para fazer, um 

futuro a construir, uma ideia a transformar em acto.” 

                                                                                                                                    Jean Marie Barbier 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Face aos múltiplos desafios da sociedade atual, a educação surge como um bem 

indispensável à humanidade na sua construção de ideais de progresso, de paz, de 

liberdade e de justiça social. Assim, impõe-se que a escola seja audaz a empreender 

estratégias inovadoras, de modo a poder enfrentar os desafios com que se depara no 

presente e se deparará, certamente, no futuro.  

Entendemos a escola como um espaço vivo e participado, onde as relações entre 

todos os elementos são fundamentais para o seu desenvolvimento e crescimento. 

Assim, importa conhecer a sua realidade, interpretá-la e sobre ela agir. Para que tal 

seja possível, é essencial o fortalecimento das relações entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

A perspetiva é de que existe a necessidade de criar, nos nossos jovens, condições que 

propiciem o desenvolvimento integral da personalidade, a aquisição e o domínio de 

saberes, de capacidades, de atitudes e de valores fundamentais para uma escolha 

esclarecida das vias escolares ou profissionais. O desenvolvimento de valores, 

atitudes e práticas tendentes à formação de cidadãos conscientes e participativos 

numa sociedade democrática leva-nos a considerar que existem, no Portugal de hoje, 

condições favoráveis à implementação de projetos que tenham em conta o 

desenvolvimento do ator/aluno e se preocupem com o funcionamento/organização 

da escola. Será nesta perspetiva que trataremos a problemática do Projeto 

Educativo.  

De acordo com o estipulado na alínea a) do número 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008 de 22 de abril, o “projeto educativo” é definido como “o documento que 

consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou escolas não 

agrupadas, 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 
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as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se 

propõe cumprir a função educativa”. 

 

O Agrupamento de Escolas Alves Redol, numa atitude de procura permanente, propõe 

uma dinâmica contínua de reflexão e de autoavaliação, de modo a descobrir e seguir 

os caminhos considerados mais propícios ao sucesso educativo. 

O presente Projeto Educativo, elaborado de acordo com o legalmente previsto e com 

a metodologia BSC (Balanced Scorecard), tem por base o projeto de intervenção 

apresentado pelo Diretor, os anteriores projetos educativos, as estatísticas oficiais 

do Agrupamento, os relatórios internos elaborados, os relatórios da Inspeção Geral da 

Educação (no âmbito da monitorizações realizadas às escolas do Agrupamento) e 

considera, igualmente, o contributo dos vários estabelecimentos de educação pré-

escolar, do ensino básico e do ensino secundário do Agrupamento através de uma 

equipa de trabalho nomeada, cujos membros são representativos dos diferentes 

departamentos curriculares e níveis de ensino.  

 

Na construção deste documento começa-se por fazer uma contextualização, na qual 

se salientam alguns aspetos da identidade cultural e se caracteriza o ambiente 

geofísico e social externo da área de influência do Agrupamento.  

 

De seguida, apresenta-se o diagnóstico da situação do Agrupamento, tendo-se 

recorrido à análise SWOT (ferramenta de análise de cenário ou de ambiente, 

utilizada para a gestão e para o planeamento estratégico) onde são indicados os 

pontos fortes e os pontos fracos, bem como as oportunidades e as ameaças 

referenciadas pelos vários intervenientes na elaboração deste documento. A 

definição destes aspetos permitiu a construção da matriz SWOT onde estas duas 

perspetivas se intersetam: a partir da identificação destes pontos fortes e pontos 

fracos, ameaças e oportunidades é feito o cruzamento entre todos estes domínios, a 

partir dos quais se estabelecem as interações positivas e negativas que influenciam o 

desempenho da organização escolar ao nível do serviço educativo prestado. 

 

A partir da análise SWOT torna-se, pois, necessário definir novas metas, novos 

objetivos, bem como configurar novas dinâmicas, novos processos, novos planos de 

ação e de melhoria a implementar nos diferentes estabelecimentos de ensino, no 

sentido de definir a estratégia em que o Agrupamento vai assentar a sua atuação. 
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Nesse sentido, utilizou-se como princípio metodológico de medição e gestão de 

desempenho o Balanced Scorecard (BSC), desenvolvido pelos professores da Harvard 

Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992.  

 

A filosofia do BSC assenta na visão global da estratégia das organizações, apoiada em 

quatro perspetivas - clientes (como devemos ser vistos pelos clientes), processos 

(quais os processos a adotar para satisfazer os clientes), aprendizagem e 

crescimento (como sustentar a progressão/evolução) e financeira (como prestar o 

melhor serviço a um custo menor) - nas quais são fixados objetivos e indicadores que 

têm de funcionar de forma integrada (balanceada), estabelecendo relações de causa 

e efeito entre todas as perspetivas (Pinto, 2009, p.40). Os pilares do BSC são a 

Missão, os Valores e a Visão (p.55). 

 

A adaptação desta metodologia à prestação de um serviço público de educação dá 

primazia à perspetiva dos clientes (alunos, pais e encarregados de educação) e 

remete, para o último lugar, a perspetiva financeira.  

 

No presente Projeto Educativo, a formulação da nossa estratégia para a melhoria do 

desempenho do nosso Agrupamento assenta em cinco eixos de intervenção: 

 

Eixo 1: Promover o sucesso, valorizando o mérito e a excelência, reduzindo as 

retenções e o abandono escolar; 

Eixo 2: Promover a disciplina; 

Eixo 3: Reforçar a articulação curricular como fator de coesão e de sucesso; 

Eixo 4: Caminhar para uma organização escolar de excelência com uma gestão 

pedagógica de qualidade; 

Eixo 5: Promover a imagem do Agrupamento. 

 

A partir destes eixos, e utilizando a metodologia anteriormente referida, 

apresentamos os mapas estratégicos em que, para cada uma das perspetivas, se 

consideram os objetivos estratégicos, as metas e os respetivos indicadores de 

medida. 

 

Por último, apresenta-se o ponto referente à monitorização e avaliação do Projeto 

Educativo onde são definidos os indicadores para a sua realização. 
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Embora o Projeto Educativo esteja definido para um período de três anos, ele deve 

ser monitorizado anualmente e reajustado sempre que seja necessário, adequando-o 

às reais necessidades do seu público-alvo. 

 

Nesta dinâmica, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Alves Redol (PEA) 

constitui-se como um instrumento importante para a melhoria da qualidade do 

processo de ensino e de aprendizagem nos estabelecimentos de ensino que 

constituem o nosso Agrupamento, facilitando a inovação e aumentando a sua 

qualidade e eficácia. O PEA é um documento nuclear e referencial de toda a 

atividade do Agrupamento, contendo toda a filosofia subjacente à sua prática 

educativa. 

 

O nosso Projeto Educativo tem como tema integrador a formação integral dos alunos 

e adultos que frequentam as escolas do Agrupamento, tendo por base os valores da 

cidadania, uma vez que, perante a diversidade e grande complexidade das 

sociedades contemporâneas, todo o cidadão deve ter acesso a uma educação 

integral, inclusiva e ao longo da vida. Acreditamos que os alunos necessitam, cada 

vez mais, de desenvolver práticas e experiências conducentes à compreensão dos 

direitos e responsabilidades que têm, através de uma educação abrangente, 

inovadora e participada, que os prepare adequadamente para as mudanças, 

solicitações e oportunidades da vida futura. Nesse sentido, o Agrupamento tem como 

objetivo intervir, de forma ativa, com e no meio envolvente, de modo a Educar e 

Formar os seus alunos, com conhecimentos Técnicos, Científicos e Humanísticos 

que permitam o exercício de uma Cidadania Ativa e Responsável. 

 

Assim, e assumindo uma atitude de qualidade e rigor, o Agrupamento deve: 

 Desenvolver o espírito de cooperação e de respeito mútuo; 

 Promover uma aprendizagem compatível com uma sociedade em 

rápida transformação, a nível científico, tecnológico, social e cultural. 
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1.Contexto e caracterização geral do Agrupamento 

1.1. Memória coletiva 

Como consequência da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010 

de 14 de Junho e conforme proposta da DRELVT, que mereceu a concordância do Sr. 

Secretário de Estado da Educação em 1 de Julho de 2010, foi a Escola Secundária de 

Alves Redol (ESAR) agregada ao anterior Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz 

(AEVM), com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2010, passando a ser a Escola-Sede do 

novo agrupamento. Posteriormente a designação do agrupamento foi alterada para a 

atualmente existente, Agrupamento de Escolas Alves Redol, Vila Franca de Xira 

(AEAR).  

O Agrupamento de Escolas Alves Redol integra oito unidades orgânicas, a saber: 

Jardim de Infância Vila Franca de Xira – Nº 1 (JI da Quinta da Grinja), Jardim de 

Infância Vila Franca de Xira – Nº 2 (JI João de Deus), Jardim de Infância de Povos, 

Escola Básica 1 Vila Franca de Xira Nº 2 (EB 1 Quinta da Grinja), Escola Básica 1 de 

Povos, Escola Básica 1 Álvaro Guerra, Escola Básica Dr. Vasco Moniz e Escola 

Secundária de Alves Redol (com 3º Ciclo do Ensino Básico, e Escola Sede). 

 

1.2. Contexto físico e social 

“Vila Franca, terra de touros e toureiros”  -  expressão popular dedicada a Vila 

Franca de Xira - é uma cidade com uma identidade muito própria. Situada a cerca de 

duas dezenas de quilómetros de Lisboa, mantém um ritmo de vida caracterizado 

pelas componentes urbana e rural. É considerada uma terra tradicionalmente ligada 

aos cavalos e aos touros.  

Elevação da sede do município a cidade em 28/06/1984 

Publicada no Diário da República, III Série de 27/06/2001 

 
 

 
 

 
 

 
FIGURA - BRASÃO DA CIDADE 

 
          FIGURA - BANDEIRA DA CIDADE 
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Vila Franca de Xira pertence ao distrito de 

Lisboa e compreende 11 freguesias 

(Alhandra, Alverca do Ribatejo, 

Cachoeiras, Calhandriz, Castanheira do 

Ribatejo, Forte da Casa, Póvoa de Santa 

Iria, São João dos Montes, Sobralinho, 

Vialonga e Vila Franca de Xira). 

 

 

 

Terra de vastas planícies a perder de vista, cortada pelo rio Tejo, que ali começa a 

alargar o seu estuário, centro por excelência da festa brava e pátria dos tradicionais 

campinos, o concelho de Vila Franca de Xira não é particularmente rico em edifícios 

ou monumentos de outras épocas, embora possua igrejas de considerável interesse e 

algumas outras antiguidades quinhentistas e renascentistas. 

 

Esta nossa Vila Franca de Xira é uma terra de tradições com uma riqueza histórica 

invejável. Sofreu ocupação romana até ao séc. IV, tornando-se uma importante 

influência comercial ao estabelecer duas importantes vias: uma terrestre até Lisboa 

(Olisipo) e outra fluvial ao longo do Rio Tejo.  

 

Passou depois pelo domínio Islâmico, tendo-lhe, mais tarde, sido concedido Foral 

pelo rei D. Sancho I, ficando assim dividida em duas povoações: «Vila Franca», área 

situada junto ao rio, mais cosmopolita e o ponto de encontro de pessoas e 

mercadorias e «Xira», na encosta, zona propícia à agricultura e de uma vegetação 

natural deslumbrante.  

 

Já nos séculos XV e XVI, o Rio Tejo foi o ponto de partida da armada para Ceuta e 

também para a dobragem do Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias, tornando-se 

fulcral na época dos Descobrimentos.  
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No séc. XIX, através das Linhas de Torres, serviu o país como ponto de defesa face às 

invasões francesas. Foi palco da Vilafrancada, acontecimento que pretendia 

reinstaurar o Absolutismo em Portugal. Aqui se confrontaram irmãos e ideais, 

vencendo o Liberalismo.  

 

Com a inauguração da Ponte de Vila Franca de Xira, em 1951, e da Auto-Estrada até 

Lisboa dá-se início a uma nova era de desenvolvimento na região e de abertura ao 

país. A 28 de Junho de 1984, a Vila passa então a Cidade. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       FIGURA  – VISTA DA PONTE DA CIDADE 

________________ 
(*)  Texto elaborado pela aluna Vanessa  Marinho, do 12.º ano, Turma C,  no âmbito da disciplina de Área de Projecto, 2007/08  

A população total do Concelho de Vila Franca em 1864, aquando da realização dos 

primeiros censos oficiais, era de 13 622 pessoas, valor que em 1900 passou para 15 

766 habitantes. É entre 1900 e 1920 que se registam as alterações mais significativas, 

com o Concelho a registar 21 349 habitantes, (nos primeiros vinte anos do século XX a 

população aumentou 35%). Os números dos últimos quarenta anos falam por si: se em 

1960 o Concelho tinha 40 594 habitantes, os censos de 1991 contaram 103 571 

residentes. Para este aumento contribuiu significativamente a década de setenta, em 

que a população cresceu mais de 60%. 
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População do Concelho de Vila Franca de Xira (1801 – 2011) 

1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2011 

3839 5202 15766 24053 40594 88193 103571 122908 136510 

 
Tabela 1 – Evolução da população 1801 – 2011 

As populações, que povoam hoje o concelho de Vila Franca de Xira, têm as mais 

diversas origens, resultante dos primeiros pescadores migrantes que remontam ao 

século XIX, ou mesmo anteriormente. Estes pescadores, oriundos de Ovar, 

procuravam uma melhor faina, ficando conhecidos por varinos. Passando da faina 

para a actividade comercial, estes varinos acabam por se misturar com a população 

vila-franquense, da qual fazem actualmente parte integrante. A partir de meados do 

século XX, chegaram outros pescadores provenientes da praia de Vieira de Leiria, 

conhecidos por avieiros, instalaram-se na paisagem ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, 

Alhandra e Vila Franca. Relativamente aos migrantes resultantes do desenvolvimento 

industrial, eles vieram um pouco de todo o país, destacando o Alto Ribatejo, Alentejo 

e Beiras. A estes novos operários, viriam juntar-se, mais recentemente, os 

trabalhadores de serviços e jovens oriundos da capital. É também de acrescentar os 

emigrantes oriundos das ex-colónias portuguesas e os emigrantes de outros países 

com grande evidência para os países de leste. 

Apresentamos, de seguida, alguns indicadores de contextualização do concelho de 

Vila Franca de Xira: 

 

Indicadores demográficos – a) (INE, 2010) 2008 2009 2010 

Total populacional 142 163 144 123 146 052 

Taxa bruta de natalidade 11,8 10,8 11,3 

Taxa bruta de mortalidade 6,8 7,1 7,1 

Taxa de crescimento efetivo 1,47 1,37 1,33 

Taxa de crescimento natural 0,5 0,37 0,43 

Índice de envelhecimento 82,3 84,6 86,8 
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Indicadores na área da 
educação/formação –b) (INE, 

2010) 
2006/07 2007/08 

2008/09 

Concelhio Nacional 

Taxa de pré-escolarização 73,3 71,9 75,7 83,4 

Taxa de escolarização no ensino 
básico 

102,9 109,4 112,5 130,6 

Taxa de escolarização no ensino 
secundário 

86,1 85,2 151,8 146,7 

Taxa de retenção/desistência no 
ensino básico 

10,1 8 8,5 7,8 

Taxa de transição/conclusão no 
ensino secundário 

76,6 78,6 82,1 80,9 

 

1.3. Caracterização da comunidade escolar 

A população discente apresenta uma grande heterogeneidade e é originária duma 

classe média, cujos encarregados de educação têm um nível de escolarização médio-

baixo, indicado frequentemente como escolaridade obrigatória, sem que se 

especifique.  

No presente ano letivo (dados referentes ao final do 2.º período) o Agrupamento 

integra 1798 alunos no regime diurno, distribuídos pelos diferentes níveis de ensino 

do seguinte modo: 158 no Pré-escolar, incluindo 2 com necessidades educativas 

especiais (NEE), 509 no 1.º ciclo, incluindo 23 de NEE, 271 no 2.º ciclo, incluindo 22 

de NEE, 363 no 3.º ciclo (inclui CEF e PIEC), incluindo 21 de NEE, e 488 no ensino 

secundário (inclui cursos profissionais), incluindo 11 de NEE. No regime noturno estão 

matriculados 33 alunos/formandos nos cursos EFA. 

 

No que respeita aos apoios socioeducativos, o número de alunos subsidiados tem 

vindo a aumentar nos últimos anos, verificando-se um crescendo de situações 

preocupantes, relacionadas, certamente, com a atual crise económica e de 

desemprego do País, que afeta gravemente as famílias de baixos recursos.  

 

Relativamente aos alunos abrangidos, no presente ano letivo, pela Ação Social 

Escolar (da responsabilidade da autarquia é apenas o pré-escolar e o 1.º ciclo) temos 

396 alunos subsidiados em escalão A e 314 alunos subsidiados em escalão B.  

 

O quadro seguinte mostra a distribuição dos alunos subsidiados por nível de ensino: 
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O quadro seguinte mostra a distribuição dos alunos subsidiados por nível de ensino: 

Nível de ensino Escalão A Escalão B Total 

Pré-escolar 54 27 81 

1.º Ciclo 134 57 191 

2.º Ciclo 69 37 106 

3.º Ciclo (inclui CEF e PIEF) 101 63 164 

E. secundário 38 130 168 

Total 396 314 710 

 

No presente ano letivo, o Agrupamento é frequentado, nos diferentes níveis de 

ensino, por 146 alunos estrangeiros provenientes de 22 nacionalidades diferentes.  

 

No Centro Novas Oportunidades (CNO), a funcionar no edifício da ESAR desde 

Outubro de 2006, já se inscreveram entre Novembro e Maio, 101 adultos no nível 

básico e 96 adultos no nível secundário. Entre Novembro de 2011 e Maio de 2012 já 

se certificaram 23 adultos no nível básico e 47 no nível secundário. 

 

Recursos humanos 

 

No presente ano letivo, exercem a atividade docente 191 professores, dos quais 126 

são do quadro e 65 são professores contratados. A distribuição pelos diferentes níveis 

de ensino permite-nos apresentar o seguinte quadro: 

 

Prof. (Nível de ensino/situação profissional) Quadro Contratado Total 

Pré-escolar 6 3 9 

1.º ciclo 22 2 24 

2.º ciclo 13 18 31 

3.º ciclo/Secundário 85 42 127 

Total 126 65 191 

 

Este Agrupamento tem um quadro de pessoal docente estável e experiente. De um 

modo geral, os professores são bastante assíduos, não causando, por isso, 

constrangimentos à organização das atividades das escolas. A elevada estabilidade do 

pessoal docente permite assegurar grande parte do serviço docente em cada ano 

letivo. 
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O grupo de educação especial do Agrupamento de escolas Alves Redol organiza-se de 

forma a dar respostas educativas, a nível especializado, promovendo a qualidade do 

ensino, no modelo de Escola inclusiva, a alunos cujas necessidades são muito 

específicas, pois evidenciam limitações significativas de atividade e participação, 

num ou mais domínios da vida diária, que decorrem de alterações funcionais e 

estruturais, de caráter permanente, resultando ,assim, em dificuldades continuadas 

ao nível da atenção/ concentração, da comunicação, da aprendizagem, da 

mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social.  

 

A distribuição do serviço é feita pelo órgão de gestão após a aprovação dos critérios 

aprovados pelos órgãos competentes e ouvidos os grupos disciplinares. 

Quanto ao pessoal não docente temos a seguinte distribuição: 

 

Carreira/Sit. 
Prof. 

Quadro Contratado 
Ao abrigo 
Programa 

Desempregados 
Tarefeiras 

Horas de 
limpeza 

Total 

Assistente 
Operacional 

50 1 5 9 2 67 

Assistente 
Técnico 

12 0 0 0 0 12 

Técnicos 
Superiores 

2 4 0 0 0 6 

Total 64 5 5 9 2 85 

 

1.4. Instalações escolares e serviços 

De um modo geral as instalações estão razoavelmente conservadas, registando-se a 

preocupação de se realizarem pequenas obras de beneficiação com regularidade. A 

carecer de maiores obras de beneficiação temos o JI n.º 1/Quinta da Grinja, a EB1 de 

Povos e a Escola -Sede. De salientar as obras de requalificação e de remodelação 

realizadas recentemente na EB Dr. Vasco Moniz, que permitiram o acolhimento de 

turmas de 1.º ciclo e o efetivar de um melhor processo de ensino/aprendizagem.  

 

O quadro seguinte permite compreender o regime de funcionamento de cada um dos 

estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento, bem como os serviços 

disponibilizados: 
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Funcionamento 

Serviços especializados de 
apoio 

BE/CRE 
Espaço 

desportivo 
coberto 

Pavilhão 
Gimnodesportivo 

Refeitório 

Normal Diurno Noturno 
Escola a 

tempo inteiro 
Psicóloga 

Educação 

Especial 
    

JI n.º1  x   x x    x 

Ji n.º 2  x  x x x  x   

JI Povos  x  x x x  x  x 

EB Q da 
Grinja 

x x  x x x    x 

EB de 
Povos 

x x  x x x    x 

EB Álvaro 
Guerra 

x x  x x x x x   

EB Dr. 
Vasco 
Moniz 

 x  x x x x x  x 

ESAR  x x x x x x  x x 
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1.5 Oferta Formativa 

 

Ensino Básico - Diurno 

 

Regular 

- Pré-Escolar 
- 1º Ciclo- 2º Ciclo - 5º e 6º ano de escolaridade 
- 3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano de escolaridade 

Disciplinas de Opção: 
- 7º ano: Francês ou Alemão; Teatro ; Dança; 
Educação Tecnológica; 

 
- 8º ano: Teatro, Dança Educação tecnológica. 

 

Cursos de Educação e Formação (CEF) 
 
                          Tipo 2 (dois anos) 
 
Alunos com idade igual ou superior a 15 anos. Condições de 
acesso: 2º ciclo do EB, 7º ano ou frequência, sem aproveitamento 
do 8º ano de escolaridade 

- Jardinagem e espaços verdes; 

- Instalação e operação de sistemas informáticos; 

- Práticas de ação educativa; 

- Práticas técnico-comerciais. 

 
 Tipo 3 (um ano) 

Alunos com idade igual ou superior a 15 anos. Condições de 
acesso: 8º ano completo ou frequência do 9º ano, sem 
aprovação. 

- Instalação e operação de sistemas informáticos 

 

 

Ensino Secundário - Diurno 

 

Cursos Cientifico-Humanísticos  

- Ciências e Tecnologias 

- Artes Visuais 

- Ciências Socioeconómicas 

- Línguas e Humanidades 

Cursos Profissionais 

- Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

- Técnico de Auxiliar de Saúde 

- Técnico de Fotografia 

- Técnico de Gestão 

- Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

- Técnico de Multimédia 

 

Cursos de Educação e Formação para 
Adultos 

- Curso EFA dupla certificação Básico 
- Curso EFA certificação Secundário 
- Formação em Competências Básicas 

 

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências 

- Várias modalidades de formação  
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2. Missão 

A missão do Agrupamento de Escolas Alves Redol está consignada no Decreto-Lei Nº 

75/2008 de 22 de Abril - missão de serviço público, que consiste em dotar todos e 

cada um dos cidadãos das competências e conhecimentos que lhes permitam 

explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na sociedade 

e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do País – e a partir 

dela foram definidas as seguintes linhas orientadoras do Agrupamento, a saber: 

Instruir, Qualificar, Socializar. São estes os princípios que orientam a atividade e 

compromisso de todos os elementos da comunidade educativa. A consecução desta 

missão exige que se adotem os seguintes valores: 

  

 

  

 

 

3.  

 

 

 

 

3.Visão 

É, pois, importante, para acompanhar a evolução das organizações, definir a Visão – 

que não se deve confundir com a Missão. A Visão permite-nos “saber para onde 

vamos”. Ajuda-nos a definir o caminho a seguir, se os esforços dos membros da 

organização estão a ser bem-sucedidos. 

Como para qualquer outra organização, também o Agrupamento de Escolas Alves 

Redol (como organização social que é) precisa de estabelecer uma Visão, aquela que 

nos permite “saber para onde vamos”, definir parâmetros para um futuro próximo, 

dar coerência à ação coletiva e empreender as mudanças necessárias por forma a 

alcançarmos as metas definidas para o Agrupamento. 

 

 

Valores 

Integridade Respeito 
Responsabilidade 

Cooperação 

Participação 

Transparência Justiça 

Sustentabilidade 

Inovação 

Excelência 
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A Visão  para o Agrupamento de Escolas Alves Redol é a seguinte: 

 Um Agrupamento que promove o sucesso, cria oportunidades e é localmente 

uma referência no contexto das instituições educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A promoção do sucesso escolar dos alunos assenta num número de pré-

requisitos, considerados essenciais, e que são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucesso escolar 

dos alunos 

Instalações e recursos 

de qualidade 
Uma escola para todos 

Preparação profissional 

Avaliação do 

desempenho dos 

professores Reconhecimento da 

excelência 

Espírito de equipa 

Ênfase no sucesso 

individual de cada aluno 

Preparação para o 

prosseguimento de estudos 

Ensino de qualidade Projetos de 

solidariedade/serviço 

comunitário 

Ecoescola 

Projeto de Educação 

para a Saúde (PES) 
Rigor intelectual 

Desporto para todos 

Escola 

multicultural 

 

 

Cidadania 

Pilares para o sucesso 

Educação pelas artes 
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4.Análise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades, 

Ameaças/Constrangimentos – Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Uma oferta educativa e formativa diversificada; 

 Política de inclusão dos alunos com necessidades 

educativas especiais; 

 Oferta para alunos com insucesso escolar repetido e 

risco de abandono precoce; 

 Boa implementação do PTE: portal do Agrupamento, 

gestão documental, plataforma Moodle, plataforma 

de email profissional para todos os professores, 

alunos e pessoal não docente, cartão magnético do 

aluno, rede wireless, videoprojetores na maioria das 

salas de aula e quadros interativos; 

 Valorização do mérito escolar, através dos quadros 

de mérito e excelência; 

 Prémios a nível nacional e representação 

internacional, de alunos do 3º Ciclo e Ensino 

Secundário; 

 Acompanhamento e monitorização das atividades; 

 Programa de voluntariado de docentes em algumas 

escolas; 

 Estabilidade do pessoal docente e não docente; 

 A existência de todos os órgãos de administração e 

gestão legalmente constituídos e representados; 

 Política de gestão adequada dos recursos humanos, 

materiais e financeiros, que tem permitido 

assegurar as necessidades do agrupamento e 

contribuir para uma adequada organização escolar; 

 Calendarização das reuniões de trabalho dos órgãos 

de administração e gestão e das estruturas de modo 

a otimizar a articulação, gerir recursos, meios e 

planeamento de ações; 

 Adequado apetrechamento das bibliotecas 

escolares/centro de recursos educativos; 

 Condições de trabalho adequadas para o pessoal 

docente e não docente; 

 Instalações específicas: laboratórios de química, biologia, 

física, informática, fotografia, matemática, ciências da 

natureza, educação musical, educação visual e educação 

tecnológica; 

 Resultados escolares dos alunos; 

 Baixas expetativas escolares para um grande 

número de alunos; 

 Ausência de hábitos de trabalho e de organização 

do trabalho por parte de um grande número de 

alunos; 

 Reduzido trabalho colaborativo entre pares 

(nalguns estabelecimentos de ensino/grupos 

disciplinares); 

 Insuficiente n.º de assistentes operacionais; 

 Alguma fragilidade das práticas de articulação 

curricular (horizontal e vertical); 

 Existência de nível de ruído e de perturbação acima 

do desejável na escola-sede; 

 Aplicação diferenciada pelos agentes educativos 

das normas do regulamento interno; 

 Inexistência de horas para os docentes do pré-

escolar e do 1.º ciclo para trabalho colaborativo; 

 Insuficiências de horas para o apoio educativo aos 

alunos do 1.º ciclo; 

 Reduzida participação dos encarregados de 

educação-3.º ciclo e ensino secundário- na vida 

escolar; 

 Inexistência de mecanismos autorregulação; 

 Inexistência de programas de melhoria, que 

consolidem um planeamento estratégico 

sustentado; 

 Inexistência de plano de formação para o pessoal 

docente e não docente, de forma a melhorar o 

serviço prestado; 

 Resposta insuficiente por parte do centro de 

formação às necessidades do pessoal docente e não 

docente; 

 Alguma fragilidade no controle do processo de 

ensino-aprendizagem; 

 Alguns constrangimentos no funcionamento do 

serviço de psicologia e orientação na orientação 
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 Qualificação dos espaços escolares; 

 Manutenção e conservação dos espaços e 

equipamentos didáticos; 

 Higiene das instalações; 

 Segurança nos recintos escolares; 

 Circulação da informação; 

 Qualidade das refeições servidas; 

 Reforço alimentar aos alunos carenciados; 

 Horários de funcionamento dos diferentes serviços; 

 Regime de funcionamento das escolas do 1.º ciclo; 

 Disponibilidade dos meios e dos recursos existentes 

na escola-sede aos alunos e professores das 

diferentes escolas; 

 Recursos financeiros existentes; 

 Parcerias com a comunidade; 

 Associação dos antigos alunos, professores e 

funcionários; 

 Jornal escolar- O Alves; 

 Clube de jovens Alves Redol; 

 Realização de momentos de convívio. 

vocacional e no acompanhamento dos alunos, 

individualmente ou em grupo, ao longo do processo 

educativo; 

 Reduzido acompanhamento do gabinete do aluno a 

alguns sinalizados com comportamentos 

desajustados; 

 Elevado n.º de participações de ocorrência, 

nomeadamente, dentro da sala de aula; 

 Elevado n.º de procedimentos disciplinares com 

aplicação de medidas corretivas e sancionatórias, 

em particular, no 3.º ciclo e ensino secundário; 

 Pouca eficácia dos programas de apoio educativo; 

 Reduzida oferta de atividades de enriquecimento 

curricular; 

 Elevado absentismo dos assistentes operacionais; 

 Reduzida consolidação das BE/CRE na promoção da 

leitura junto de toda a comunidade educativa; 

 Reduzida formação interpares; 

 Alguma fragilidade das lideranças intermédias 

capazes de promover a iniciativa e o envolvimento 

de pares; 

 Ausência de estratégia, em algumas escolas, de 

ocupação dos recreios no 1.o ciclo; 

 Reduzida utilização dos espaços educativos locais; 

 Insuficiente apetrechamento dos recreios nas 

escolas do 1.º ciclo; 

 Reduzida articulação das entidades que tutelam as 

crianças em risco com a Escola. 

 

Oportunidades Ameaças/Constrangimentos 

 Existência de parcerias e protocolos com agentes da 

comunidade local; 

 A intervenção realizada na Escola Dr. Vasco Moniz; 

  Existência de projetos inovadores, a nível local, 

nacional e internacional, que permitem novos 

processos de ensino e de aprendizagem com vista à 

melhoria de resultados escolares; 

 Organização por ciclos que permite a 

sequencialidade das aprendizagens do pré-escolar 

ao ensino secundário; 

 Reconhecimento do serviço educativo prestado. 

 Alteração frequente do quadro normativo que 

regula o sistema de ensino e o funcionamento das 

escolas públicas; 

 Falta de apoio por parte dos Encarregados de 

Educação dos alunos com comportamentos 

problemáticos, dificultando a resolução de 

problemas e a melhoria de comportamentos; 

 Situação socioeconómica atual das famílias;  

 Desvalorização do estatuto profissional do pessoal 

docente e não docente; 

 Dimensão do agrupamento; 

 Agregação de agrupamentos 
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5.Vetores Estratégicos e Linhas de Acão 

5.1 Promover o sucesso, valorizando o mérito e a excelência, reduzindo as 

retenções e o abandono escolar  

 Promover a melhoria do sucesso académico; 

 Melhorar os resultados escolares individuais; 

 Promover processos de ensino e de aprendizagem que privilegiem a formação 

integral do aluno; 

 Reduzir a taxa de insucesso global em cada um dos níveis e anos de 

escolaridade; 

 Investir na diferenciação pedagógica; 

 Reforçar o ensino de par pedagógico nas turmas com maior insucesso; 

 Priorizar a avaliação diagnóstica, formativa e a autoavaliação como recursos 

frequentes no processo de ensino e aprendizagem; 

 Diversificar os instrumentos de avaliação; 

 Valorizar a participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem; 

 Melhorar as taxas de sucesso nos testes intermédios e nos exames nacionais; 

 Aproximar as médias das classificações internas das disciplinas das médias das 

classificações externas (exames); 

 Diminuir as retenções, o absentismo e os níveis de abandono escolar; 

 Promover a inclusão educativa e social dos alunos; 

 Consolidar as medidas de reforço dos apoios educativos, tanto ao nível das 

necessidades educativas especiais, como ao nível das tutorias, tutorias de 

pares, salas de estudo, apoio individualizado e aulas de Português Língua Não 

Materna; 

 Implementar medidas de apoio aos alunos do 1º ciclo que revelem atrasos na 

aprendizagem, de modo a que possam atingir as metas de aprendizagem 

propostas; 

 Privilegiar as aprendizagens básicas, como as da comunicação em língua 

portuguesa e as da matemática, articulando a sua lecionação com o Plano 

Nacional de Leitura e o Plano de Acompanhamento da Matemática; 

 Promover a curiosidade intelectual e o gosto pela aprendizagem ao longo da 

vida; 

 Distinguir, anualmente, os alunos que se destaquem pelo sucesso escolar, 

desportivo, de cidadania e de representatividade; 

 Apoiar as iniciativas propostas pelos alunos; 

 Diversificar a utilização de recursos e materiais nas práticas educativas; 

 Utilizar novas tecnologias da informação e da comunicação; 

 Rentabilizar a plataforma Moodle; 

 Promover o sentido de pertença, dedicação e orgulho pelo Agrupamento; 

 Desenvolver a sensibilidade, a tolerância e o respeito na nossa comunidade e 

para além da nossa comunidade, no espírito da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos; 
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 Articular os recursos da comunidade ao nível da segurança social, saúde, 

segurança, justiça, etc., de modo a estabelecer uma rede que proporcione 

um apoio efetivo aos alunos do Agrupamento; 

 Promover um maior envolvimento e coresponsabilidade dos encarregados de 

educação no acompanhamento dos seus educandos; 

 Continuar a desenvolver a Componente de Apoio à Família (CAF), as 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e as Atividades de 

Complemento Curricular (ACC) (desporto escolar, fotografia, teatro, da 

natureza, das artes, da rádio, do jornal escolar, das línguas); 

 Continuar a participar nos seguintes projetos: Parlamento dos jovens, 

Assembleia Municipal Jovem, Ecoescolas, Canguru Matemático, Olimpíadas da 

Física, da Química e da Biologia. 

 

5.2 Promover a disciplina 

 

 Prevenir a indisciplina; 

 Conhecer e divulgar as normas do regulamento interno e o estatuto do aluno e 

da ética escolar à comunidade escolar; 

 Desenvolver competências comportamentais nos alunos, por forma a reduzir 

os fatores de risco; 

 Definir estratégias comuns de atuação no âmbito dos conselhos de turma; 

 Envolver os pais/encarregados de educação de modo a contribuírem 

para a preservação da disciplina na escola; 

 Aumentar o grau de satisfação dos alunos e encarregados de educação 

quanto ao comportamento e disciplina; 

 Reforçar o envolvimento do SPO e do Gabinete do Aluno no acompanhamento 

dos alunos em risco e/ou com comportamentos desajustados; 

 Reforçar a vigilância dos recreios por forma a evitar a ocorrência de situações 

de indisciplina ou conflitualidade; 

 Desenvolver formação adequada aos elementos da comunidade educativa; 

 Incluir atividades no PAA promotoras de disciplina, segurança e da diminuição 

dos níveis de ruído na escola; 

 Comunicar todas as situações de indisciplina aos encarregados de educação; 

 Realizar, periodicamente, reuniões dos diretores de turma com os alunos e 

encarregados de educação. 

5.3 Reforçar a articulação curricular como fator de coesão e de sucesso 

 Reforçar a articulação curricular (intra e interdepartamental) entre ciclos e 

em cada ciclo de ensino; 

 Reforçar o trabalho colaborativo entre os professores; 

 Reforçar a utilização da plataforma Moodle. 

 Generalizar a utilização do correio eletrónico profissional e da plataforma 

Moodle, como forma de poupar papel, consumíveis e diminuir o desgaste dos 

equipamentos reprográficos;  

 Diversificar a utilização de recursos e de materiais nas práticas educativas; 
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 Utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) com 

regularidade em diferentes contextos escolares; 

 Incentivar a articulação com as atividades de enriquecimento curricular para 

alunos do 1º, 2º e 3º ciclo e ensino secundário, e com as atividades de 

animação socioeducativa para os alunos do pré-escolar; 

 Reforçar a articulação curricular disciplina/ano; 

 Promover uma oferta diversificada de atividades e projetos; 

 Promover no Agrupamento contextos de reflexibilidade e de avaliação das 

práticas. 

 
5.4 Caminhar para uma organização escolar de excelência com uma gestão 

pedagógica de qualidade 

 Manter a oferta formativa diversificada; 

 Promover o ensino experimental das ciências;  

 Constituir grupos de trabalho que acompanhem a ação educativa do 
agrupamento, bem como o funcionamento das diferentes estruturas é órgãos; 

 Dar a conhecer, no início de cada ano letivo, o processo de avaliação do 

ensino/aprendizagem, de forma clara e explícita a todos os intervenientes, 

em cada turma/grupo; 

 Garantir a ocupação plena dos tempos escolares dos alunos; 

 Aumentar a eficácia dos serviços de psicologia e orientação; 

 Melhorar a articulação do serviço de psicologia e orientação, do gabinete do 
aluno com os diretores de turma/professores titulares de turma; 

 Desenvolver ações de divulgação dos documentos estratégicos do 
agrupamento; 

 Aumentar o conhecimento, por parte da comunidade escolar, do modo de 
funcionamento do Agrupamento, das suas regras e estruturas; 

 Fomentar, em todas as escolas do Agrupamento, uma cultura de colaboração 
e de participação entre todos os que asseguram o seu funcionamento; 

 Melhorar o planeamento e gestão das atividades; 

 Melhorar a articulação entre as diferentes estruturas da organização escolar; 

 Estabelecer, no início do ano letivo, um programa de ação para o 
funcionamento dos órgãos e estruturas, em consonância com os eixos 
estratégicos do projeto educativo; 

 Aumentar a intervenção pedagógica dos departamentos; 

 Investir na qualidade da prática letiva; 

 Desenvolver o processo de autoavaliação de forma sistemática e contínua; 

 Promover formação adequada aos elementos da equipa de autoavaliação; 

 Divulgar relatórios periódicos e anuais de toda a atividade desenvolvida; 

 Controlar os resultados de desempenho do agrupamento, procedendo a uma 
análise crítica, contextualizada e participada das práticas e seus resultados 
obtidos; 

 Comparar os resultados escolares com as outras escolas próximas: 
Agrupamento de Escolas Dr. Sousa Martins e Agrupamento de Escolas D. 
António de Ataíde, Castanheira do Ribatejo; 

 Apresentar, anualmente, o relatório de toda a atividade desenvolvida, à 
comunidade educativa; 

 Avaliar as práticas por forma a identificar os problemas e poder construir a 
solução; 
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 Promover formação contínua ao pessoal docente e não docente (em 
articulação com o centro de formação infante D. Pedro) - nas áreas 
contempladas no plano anual de formação- adequando-a à melhoria da 
qualidade da ação educativa; 

 Incentivar a autoformação e a formação interpares; 

 Proceder à consulta dos diferentes órgãos e estruturas, antes da tomada de 
decisão e em função do tipo de medidas ou procedimentos a implementar;  

 Responsabilizar todos os elementos comunidade escolar pela preservação e 
conservar os equipamentos escolares; 

 Rentabilizar os recursos materiais e os equipamentos existentes; 

 Realizar, dentro dos meios financeiros existentes, as obras de conservação e 
beneficiação necessárias nos espaços escolares; 

 Valorizar artisticamente os espaços escolares; 

 Melhorar os espaços de convívio e de recreio dos alunos; 

 Apoiar as dinâmicas das associações de pais e encarregados de educação; 

 Desenvolver parcerias com as associações de pais por forma a desenvolver 
projetos que valorizem a ação educativa do agrupamento e valorizem a 
formação dos alunos nas áreas da saúde, do desporto, do ambiente, artística, 
da cidadania; 

 Incentivar a participação dos pais e encarregados de educação nos diferentes 
órgãos. 

 
5.5  Promover a imagem do Agrupamento 

 

 Promover a divulgação da imagem do agrupamento: hino, bandeira, logótipo; 

 Aumentar o conhecimento, por parte da comunidade escolar, do modo de 

funcionamento do Agrupamento, das suas regras e estruturas; 

 Promover atividades que envolvam alunos, professores e família, chamando, 

deste modo, as famílias às escolas do Agrupamento; 

 Divulgar no portal do Agrupamento, no jornal O ALVES e nos jornais locais as 

atividades que se realizam nas escolas do Agrupamento; 

 Promover a realização de atividades socioculturais e desportivas, estas no 

âmbito do desporto escolar; 

 Promover projetos, estabelecendo parcerias com instituições locais; 

 Candidatar o agrupamento a projetos comunitários; 

 Realizar atividades que reforcem o sentimento de pertença, de integração e 

permitam a sociabilidade do pessoal docente e não docente, alunos e 

pais/encarregados de educação; 

 Realizar visitas de estudos que permitam aprofundar o conhecimento do meio; 

 Continuar com as iniciativas de acolhimento dos alunos, docentes e não 

docentes que contribuam para um clima de bem-estar e de aproximação entre 

todos os elementos da comunidade educativa; 

 Ceder/alugar as instalações escolares por forma a promover a escola;  

 Manter atualizado o portal do agrupamento com informação útil e pertinente; 

 Promover a imagem do agrupamento através da aplicação do logótipo nos 

suportes: bibes, cartão magnético, canetas, pastas, entre outros; 

 Comemorar, anualmente, o dia do agrupamento; 

 Realizar, anualmente, o anuário do agrupamento; 
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 Manter o contacto com os antigos alunos, professores e funcionários (através 

da respetiva associação), criando uma base de dados para o efeito, e 

promovendo encontros que envolvam estes antigos elementos. 
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6. MAPA ESTRATÉGICO A – Balanced Scorecard 

Vetores 
estratégicos/
perspetivas 

Promover o sucesso, 
valorizando o mérito e 

a excelência, reduzindo 
as retenções e o 
abandono escolar 

Promover 
a 

disciplina 

Reforçar a 
articulação 

escolar 
como fator 
de coesão e 
de sucesso 

Caminhar para 
uma organização 

escolar de 
excelência com 

uma gestão 
pedagógica de 

qualidade 
 

Promover a 
imagem do 

agrupamento 

Clientes 

Obj 1: Melhorar os resultados escolares; 

Obj 2: Reduzir o abandono escolar; 

Obj 3: Reduzir o absentismo escolar; 

Obj 4: Promover a melhoria da disciplina e dos comportamentos desajustados dos alunos; 

Obj 5: Valorizar os resultados escolares e as condutas de mérito; 

Obj 6: Aumentar a satisfação dos alunos; 

Obj 7: Aumentar a satisfação dos pais/encarregados de educação; 

Obj 8: Manter a oferta educativa e formativa diversificada; 

Obj 9: Reforçar a imagem institucional do agrupamento. 

Processos 

Obj 10: Melhorar a prestação do serviço educativo; 

Obj 11: Rentabilizar os recursos físicos e materiais existentes; 

Obj 12: Melhorar as instalações das escolas do agrupamento; 

Obj 13: Melhorar a eficácia dos serviços prestados; 

Obj 14: Reforçar a participação dos alunos em projetos locais e nacionais, nas áreas da cidadania, da 
saúde, das artes, das ciências, do ambiente e do desporto; 

Obj 15: Reforçar a participação dos pais/encarregados de educação na vida do agrupamento. 

Aprendizagem 

e crescimento 

 

 

Obj 16: Melhorar a articulação curricular das aprendizagens ao nível horizontal e vertical; 

Obj 17: Promover e valorizar o trabalho colaborativo e a partilha de saberes; 

Obj 18: Aumentar as competências do pessoal docente e não docente através da realização de ações de 
formação contínua e/ou melhoria das habilitações escolares/profissionais; 

Obj 19: Promover uma cultura interna de autoavaliação; 

Obj 20: Desenvolver sistemas eficazes de comunicação;  

Financeira 

Obj 21; Elaborar e executar o orçamento de forma rigorosa; 

Obj 22: Aumentar as receitas próprias através do recurso a alugueres, patrocínios, protocolos e 

candidaturas financiadas; 

Obj 23: Incentivar a economia de recursos, a reutilização de materiais e a promoção da comunicação por 

meios eletrónicos; 

Obj 24: Melhorar a gestão dos recursos financeiros. 
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MAPA ESTRATÉGICO B – Balanced Scorecard 

 1.Promover o sucesso, 
valorizando o mérito e 
a excelência, reduzindo 
as retenções e o 
abandono escolar 

2.Promover a disciplina 3.Reforçar a articulação 
curricular como fator 
de coesão e de sucesso 

4.Caminhar para uma 
organização escolar de 
excelência com uma 
gestão pedagógica de 
qualidade 

5.Promover a imagem 
do agrupamento 

Perspetiva dos alunos Quais os objetivos a atingir para satisfazer os alunos? 
Obj 1; Obj 2; Obj 3; Obj 4; Obj 5; Obj 6; Obj 7; Obj 8; Obj 9 
 

Perspetiva dos 
processos 

Quais os objetivos a atingir para que os processos da organização sejam mais eficientes de modo a conseguir assim satisfazer 
os alunos? 
Obj 10; Obj 11; Obj 12; Obj 13; Obj 14; Obj 15 
 

Perspetiva de 
aprendizagem e 
crescimento / inovação 

Quais os objetivos a atingir para motivar e prepara os colaboradores garantindo a excelência nos processos internos e 
satisfazer os alunos? 
Obj 16; Obj 17; Obj 18; Obj 19; Obj 20 
 

Perspetiva financeira Quais os objetivos a atingir para otimizar os recursos financeiros, garantir a eficiência, desenvolver competências e ainda 
contribuir para a satisfação dos alunos? 
Obj 21; Obj 22; Obj 23; Obj 24 
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7. Relações causa-efeito 

Causas Efeitos 

Melhorar os resultados escolares 
Reforçar a imagem do Agrupamento constituindo-o 
como uma referência ao nível concelhio; 
Fidelizar os alunos às escolas do Agrupamento. 

Promover a disciplina 
Melhorar os resultados escolares 
Melhorar o clima de escola 

Captar um maior número de alunos para as 
escolas do Agrupamento 

Reforçar a imagem do Agrupamento constituindo-o 
como uma referência ao nível concelhio; 
Fidelizar os alunos às escolas do Agrupamento. 

Fidelizar os alunos às escolas do Agrupamento 
Reforçar a imagem do Agrupamento constituindo-o 
como uma referência ao nível concelhio; 

Aumentar a satisfação dos alunos 

Melhorar os resultados escolares dos alunos; Reforçar 
a imagem do Agrupamento constituindo-o como uma 
referência ao nível concelhio; 
Fidelizar os alunos às escolas do Agrupamento. 

Aumentar a satisfação de Pais/Encarregados de 
Educação 

Reforçar a imagem do Agrupamento constituindo-o 
como uma referência ao nível concelhio 
Captar um maior número de alunos para as escolas 
do agrupamento 

Reforçar a imagem institucional do 
agrupamento 

Captar um maior número de alunos para as escolas 
do agrupamento 

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem Melhorar os resultados escolares dos alunos 

Aumentar a rentabilização dos recursos físicos 
e materiais existentes 

Aumentar a satisfação dos elementos da comunidade 
escolar 
Melhorar o clima de escola 

Melhorar o portal do Agrupamento 

Aumentar a satisfação dos elementos da comunidade 
escolar 
Melhorar o desempenho da organização escolar 
Melhorar a articulação entre as diferentes estruturas 
e órgãos 
Reforçar a imagem do Agrupamento 

Melhorar as instalações das escolas do 
Agrupamento 

Fidelizar os alunos às escolas do Agrupamento 
Captar um maior número de alunos para as escolas 
do agrupamento 

Reforçar/aprofundar o processo de 
autoavaliação do Agrupamento 

Melhorar os resultados escolares dos alunos 
Melhorar as práticas educativas 
Melhorar o desempenho da organização escolar 

Refletir periodicamente sobre processos e 
resultados 

Melhorar os resultados escolares dos alunos 
Melhorar as práticas educativas 
Melhorar o desempenho da organização escolar 
Melhorar o desempenho da organização escolar 

Reforçar a implementação de diversas formas 
de articulação curricular entre níveis de ensino 

Melhorar os resultados escolares 
Melhorar a articulação das aprendizagens 

Melhorar a articulação curricular das 
aprendizagens ao nível horizontal e vertical 

Melhorar os resultados escolares 
Melhorar o nível de satisfação dos elementos da 
comunidade educativa 
Melhorar o desempenho da organização escolar 

Desenvolver competências no pessoal docente 
e não docente promovendo ações de formação 
contínua 

Melhorar o desempenho profissional 
Melhorar o nível de satisfação dos elementos da 
comunidade educativa 

Promover o trabalho colaborativo e a partilha 
de saberes 

Melhorar as práticas educativas 
Melhorar a eficiência dos serviços 

Gerir o orçamento do agrupamento de uma 
forma equilibrada; 

Manter a qualidade do serviço educativo 

Procurar reforçar/incrementar receitas 
próprias 

Garantir algumas medidas de Apoio Social Escolar a 
alunos carenciados 
Apoiar as atividades previstas no Plano Anual de 
Atividades do Agrupamento 
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Garantir algumas medidas de Apoio Social 
Escolar a alunos carenciados; 

Melhorar os resultados escolares 
Promover a inclusão educativa e social dos alunos 

Promover a inclusão educativa e social dos 
alunos 

Melhorar os resultados escolares 
Melhorar o clima da escola 

Investir em projetos que permitam 
contrapartidas financeiras 

Apoiar as atividades previstas no Plano Anual de 
Atividades do Agrupamento 
Potenciar a imagem do Agrupamento 

Incentivar a economia de recursos e a 
promoção da comunicação por meios 
eletrónicos 

Melhorar as instalações e os equipamentos 
Apoiar as atividades previstas no plano anual de 
atividades 
Garantir algumas medidas de apoio a alunos 
carenciados 

Melhorar a gestão dos recursos financeiros 

Melhorar as instalações e os equipamentos 
Apoiar as atividades previstas no plano anual de 
atividades 
Garantir algumas medidas de apoio a alunos 
carenciados 
Adquirir mais equipamento pedagógico/didático 
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8.Metas 

 

 Objetivo estratégico Indicadores de resultados 
Meta 

2012/13 

Meta 

2013/14 

Meta 

2014/15 

P
e
rs

p
e
ti

v
a
 d

o
 c

li
e
n
te

 

Obj 1: Melhorar os resultados escolares- 
a) Valores a serem definidos no início de 
cada ano letivo, após o conhecimento dos 
resultados escolares do ano anterior 

Taxa de transição/ciclo/curso  
Aumentar de 

1 a 5%  
Aumentar de 

1 a 5% 
Aumentar de 

1 a 5% 

Taxa de transição sem negativas a) a) a) 

Taxa de retenção repetida a) a) a) 

Taxa de exclusão de faltas < 2% < 2% < 2% 

Taxa de anulação de matrícula < 2% < 2% < 2% 

Taxa de sucesso/disciplinas/áreas 
Aumentar 
pelo menos 
de 3 a 5% 

Aumentar 
pelo menos 
de 3 a 5% 

Aumentar 
pelo menos 
de 3 a 5% 

Desvio entre as médias das classificações internas e externas (nível 
básico) 

≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 

Desvio entre as médias das classificações internas e externas (nível 
secundário) 

≤3 valores  
≤3 valores  ≤3 valores  

N.º de alunos que acedem à avaliação externa >85% >85% >85% 

Obj 2: Reduzir o abandono escolar 
Taxa de abandono escolar <1% <1% <1% 

Obj 3: Reduzir o absentismo escolar 
Taxa de absentismo escolar N.d N.d N.d 

Obj 4: Promover a melhoria da disciplina e 
dos comportamentos desajustados dos 
alunos; 
 
 

N.º de ocorrência de medidas disciplinares preventivas Diminuir 10% Diminuir 10% Diminuir 10% 

N.º de ocorrência de medidas disciplinares sancionatórias Diminuir 10% Diminuir 10% Diminuir 10% 

N.º de instauração de processos disciplinares Diminuir 10% Diminuir 10% Diminuir 10% 

N.º de alunos encaminhados para o Gabinete do aluno (por razões 
disciplinares e/ou comportamentos desajustados) 

N.d N.d N.d 

Obj 5: Valorizar os resultados escolares e 
as condutas de mérito 

Aumentar o n.º de alunos que, em cada ano letivo, integram o quadro de 
mérito e de excelência 

Aumentar 
10% 

Aumentar 
10% 

Aumentar 
10% 
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 Objetivo estratégico Indicadores de resultados 
Meta 

2012/13 
Meta 

2013/14 
Meta 

2014/15 

Obj 6: Aumentar a satisfação dos 
alunos 

Grau de satisfação dos alunos ≥60% ≥60% ≥70% 

N. de alunos que pede transferência no final de cada ciclo 
Diminuir 
10% 

Diminuir 
10% 

Diminuir 
10% 

 
Obj 7: Aumentar a satisfação dos 
pais/encarregados de educação 

Grau de satisfação dos pais encarregados de educação ≥60% ≥60% ≥70% 

N.º de reclamações dos encarregados de educação 
Inferior a 10% 
dos alunos 
matriculados 

Inferior a 5% 
dos alunos 
matriculados 

Inferior a 5% 
dos alunos 
matriculados 

Obj 8: Manter a oferta educativa e 
formativa diversificada 

N.º de atividades de enriquecimento e de complemento curricular 
oferecidas 

Pelo menos 
4 

Pelo menos 
4 

Pelo menos 
4 

N.º de ofertas curriculares diferenciadas oferecidas 
Pelo menos 
3 

Pelo menos 
3 

Pelo menos 
3 

Taxa de adesão às atividades educativas N.a N.a N.a 

Obj 9: Reforçar a imagem 
institucional do Agrupamento 

N.º de projetos e atividades que envolvam a participação dos 
encarregados de educação 

Pelo menos 
3 

Pelo menos 
4 

Pelo menos 
5 

N.º de projetos e atividades que envolvam relações com o exterior 
Pelo menos 
3 

Pelo menos 
4 

Pelo menos 
5 

N.º de alunos distinguidos por participação em projetos/atividades 
Aumentar 
10% 

Aumentar 
10% 

Aumentar 
10% 

 Obj 10: Melhorar a prestação do 
serviço educativo 

Taxa de transição dos alunos com apoios educativos. N.d N.d N.d 

Obj 11: Rentabilizar os recursos 
físicos e materiais existentes 

Aumentar o n.º de documentos, das várias disciplinas, existentes 
no centro de recursos educativos 

Aumentar 
em 30% o n.º 
de 
documentos 
disciplinares 
disponibiliza
dos 

Aumentar 
em 20% o n.º 
de 
documentos 
disciplinares 
disponibiliza
dos 

Aumentar 
em 10% o n.º 
de 
documentos 
disciplinares 
disponibiliza
dos 

Taxa de utilização dos recursos existentes nas bibliotecas 
escolares 

Aumento 
em 15% das 
requisições 

Aumento 
em 10% das 
requisições 

Aumento 
em 5% das 
requisições 
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Objetivo estratégico Indicadores de resultados Meta 2012/13 

Meta 
2013/14 

Meta 2014/15 

 
Obj 12: Melhorar as instalações das escolas do 

agrupamento 

N.º de espaços melhorados N.d N.d N.d 

Nível percecionado de qualidade e bem-estar 
da escola (alunos, pessoal docente e pessoal 

não docente) 

≥60% ≥60% ≥70% 

Obj 13: Melhorar a eficácia dos serviços 

prestados 

N.º de reclamações dos utentes <10% <5% <5% 

Grau de satisfação dos utentes ≥60% ≥60% ≥70% 

Obj 14: Reforçar a participação dos alunos em 
projetos/atividades/clubes (locais e nacionais, 
internacionais nas áreas da cidadania, da saúde, 
das línguas, das artes, das ciências, do ambiente 

e do desporto) 

N.º de projetos existentes Pelo menos 3 Pelo menos 3 Pelo menos 3 

N.º de alunos inscritos nos clubes Pelo menos 
10% dos alunos 

matriculados 

Pelo menos 
10% dos 
alunos 

matriculados 

Pelo menos 
10% dos alunos 

matriculados 

Obj 15: Reforçar a participação dos 
pais/encarregados de educação na vida do 

Agrupamento 

Registo de presenças nas reuniões com os 
pais/encarregados de educação 

Aumentar 10% Aumentar 
10% 

Aumentar 10% 

N.º de presenças de pais/encarregados de 
educação nas atividades promovidas pelo 
Agrupamento e dirigidas aos elementos da 
comunidade educativa. 

 

Aumentar 10% Aumentar 

10% 
Aumentar 10% 
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 Objetivo estratégico Indicadores de resultados Meta 2012/13 
Meta 

2013/14 
Meta 

2014/15 

P
e
rs

p
e
ti

v
a
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p
re

n
d
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a
g
e
m
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e
n
to

 Obj 16: Melhorar a articulação curricular 
das aprendizagens ao nível horizontal e 
vertical 

 

N.º de reuniões realizadas para articulação intra e 
interdepartamental 

Pelo menos 
3/ano 

Pelo menos 
6/ano 

Pelo menos 
3/ano 

Pelo menos 
6/ano 

Pelo menos 
3/ano 

Pelo menos 
6/ano 

N.º de reuniões realizadas de articulação efetuadas 
entre disciplinas/ano/ciclo 

Obj 17: Promover e valorizar o trabalho 

colaborativo e a partilha de saberes 
N.de documentos produzidos e partilhados pelos 

docentes do mesmo grupo disciplinar 
Pelo menos 

6/ano 
Pelo menos 

6/ano 
Pelo menos 

6/ano 

Obj 18: Aumentar as competências do 
pessoal docente e não docente através da 
realização de acções de formação 
contínua e/ou melhoria das habilitações 

escolares/profissionais; 

N.º de professores e de pessoal não docente 
participante em ações internas 

Conseguir uma 
participação de 
pelo menos 20 % 
de professores e 

de 10% de 
elementos do 
pessoal não 

docente 

Conseguir 
uma 

participação 
de pelo 

menos 15 % 
de 

professores e 
de 10% de 
elementos 
do pessoal 

não docente 

Conseguir 
uma 

participação 
de pelo 

menos 15 % 
de 

professores e 
de 10% de 
elementos 
do pessoal 

não docente 

Obj 19: Promover uma cultura interna de 

auto-avaliação 

N.º de planos de melhoria implementados 
No mínimo 

3/ano 
No mínimo 

3/ano 
No mínimo 

3/ano 

N.º de serviços avaliados 
No mínimo 

2/ano 
No mínimo 

2/ano 
No mínimo 

2/ano 

Obj 20: Desenvolver sistemas eficazes de 
comunicação; 

Grau de satisfação com o portal do agrupamento ≥60% ≥60% ≥70% 

N.º de cursos ativos na plataforma Moodle 
Pelo menos 1 

por grupo 
disciplinar 

Pelo menos 1 
por grupo 
disciplinar 

Pelo menos 1 
por grupo 
disciplinar 

 
N.º de visitantes no portal Aumentar 10% 

Aumentar 
10% 

Aumentar 
10% 



Projeto Educativo 2012/2015 

 

Agrupamento de Escolas Alves Redol Página 34 

 Objetivo estratégico Indicadores de resultados Meta 2012/13 
Meta 

2013/14 
Meta 

2014/15 

P
e
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Obj 21; Elaborar e executar o orçamento de 
forma rigorosa; 

Taxa de execução do orçamento 
Desvio não superior 

a 10% 

Desvio não 
superior a 

10% 

Desvio não 
superior a 

10% 

Obj 22: Aumentar as receitas próprias através 
do recurso a alugueres, patrocínios, 

protocolos e candidaturas financiadas; 
 

Taxa de aumento das receitas próprias geradas Mínimo 5% Mínimo 5% Mínimo 5% 

Obj 23: Incentivar a economia de recursos, a 
reutilização de materiais e a promoção da 

comunicação por meios electrónicos; 

Taxa de diminuição das despesas com produtos 

consumíveis 
Mínimo 5% Mínimo 5% Mínimo 5% 

Obj 24: Melhorar a gestão dos recursos 

financeiros. 

Taxa de redução das despesas de 

funcionamento 
Reduzir em 5% 

Reduzir em 

10% 

Reduzir em 

10% 
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9. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 9.1 Sistema de monitorização 

 A função de monitorização, que cabe à Comissão de Acompanhamento, 

consiste em verificar e assegurar o cumprimento de objetivos e prazos, dentro do 

estabelecido. 

 Em termos operacionais, a missão da Comissão de Acompanhamento, consiste 

em: 

 Colaborar com o Conselho Geral de Agrupamento: 

    - avaliando os meios e os recursos disponibilizados; 

    - verificando o cumprimento dos objetivos e metas; 

    - avaliando os resultados; 

    - dando parecer sobre desvios e medidas corretivas a adotar, em 

função dos  resultados.  

 

 Colaborar com o Diretor, no sentido de: 

     - resolver problemas; 

     - verificar desvios (de conteúdo ou calendário); 

     - sugerir ou aprovar medidas corretivas e acompanhar a sua  

        implementação. 

 

Para avaliação do cumprimento de objetivos e metas, a Comissão de 

Acompanhamento analisará os resultados obtidos, utilizando os seguintes 

indicadores de desempenho: 

 indicadores de cada atividade; 

 cumprimento (em percentagem ou outra medida adequada)das metas 

quantitativas estabelecidas nas Atividades; 

 cumprimento dos objetivos e metas qualitativas estabelecidas nas 

Atividades, utilizando a mesma escala de avaliação escolar (satisfaz 

plenamente, satisfaz bem, satisfaz, satisfaz no mínimo, não satisfaz); 

 cumprimento dos programas e calendário das Atividades; 

 evolução das classificações, por disciplina, por ano e por turma. 

Para o desempenho da sua missão, a Comissão de Acompanhamento elaborará 

e analisará os Relatórios de Progresso, com base nos quais elaborará os seus 

próprios Relatórios Trimestrais. 
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Para além destes, a Comissão de Acompanhamento emitirá pareceres e 

fornecerá informações ao Diretor que os remeterá Conselho Geral, sempre 

que necessário, ou a pedido deste. 

9.2 Indicadores de avaliação 

 A avaliação formal será feita pela Comissão de Avaliação, utilizando 

métodos objetivos e métodos qualitativos. 

 Os métodos objetivos consistem na comparação dos resultados 

relativos a objetivos e metas quantificados com os dados da realidade. 

 No caso dos métodos qualitativos, a comparação dos resultados 

relativos a objetivos e metas não quantificados com os dados da realidade 

será feita com base numa avaliação qualitativa, sujeita a validação pelo 

Conselho Pedagógico. 

 

Os critérios e indicadores a utilizar para a avaliação serão os seguintes: 

 os indicadores de cada atividade e/ou grau de realização de cada 

atividade (percentagem de progresso realizado), quando não são 

apontados indicadores quantificados para a atividade; 

 comparação dos resultados esperados de cada atividade com os dados 

da realidade, designadamente: 

           - evolução das classificações (médias gerais, por trimestre, por 

ano e por turma); 

           - evolução das classificações a Português, Matemática e Inglês 

(médias por trimestre, por ano e por turma); 

           - evolução do número de abandonos e absentismo. 

 

A Comissão de Monitorização estabelecerá, em conjunto com o Observatório 

do Agrupamento, os critérios e parâmetros concretos, a fornecer por este 

organismo para avaliação das componentes do Projeto relacionadas com: 

 percursos alternativos, incluindo a colaboração com agentes externos; 

 aspetos comportamentais e disciplinares, incluindo a colaboração com 

agentes externos; 

 formação de professores; 

 qualidade da interação; 

 qualidade da comunicação interna; 

 grau da comunicação externa; 
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 grau de satisfação relativa ao funcionamento global do Agrupamento, 

designadamente na sua componente administrativa e burocrática; 

 ação externa/marketing e visibilidade (parcerias, ligações e 

cooperação com outras entidades); 

 imagem externa do Agrupamento (perceção dos stakeholders, grau de 

reconhecimento); 

 participação dos elementos da comunidade educativa (designadamente 

Pais e Encarregados de Educação). 

 

A Comissão de Monitorização do Projeto Educativo deve ser constituída por 

representantes da Direção, do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico e ser 

responsável pela monitorização contínua da implementação do PEA. 

 

10. Divulgação 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento deve ser interiorizado por todos os elementos 

da comunidade educativa. Para tal, o PEA será divulgado na página Web do 

Agrupamento e distribuído um exemplar a cada estabelecimento de ensino, a cada 

departamento curricular, à associação de pais/encarregados de educação, à 

associação de estudantes, a todos os órgãos de gestão e estruturas intermédias de 

gestão, ao serviço de psicologia e orientação e aos serviços administrativos. Será, 

também, disponibilizado um exemplar na Biblioteca para consulta de todos os 

interessados. 
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Figura 1: Mapa com a localização dos diferentes estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas Alves Redol 
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Quadro 1 - Distribuição do nº de alunos por nível de ensino e por estabelecimento – 10/11 

 

Escolas 
JI Qta. 

Grinja 

JI  João de 

Deus 

JI de 

Povos 

EB Álvaro 

Guerra 

EB de 

Povos 

EB Qta. 

Grinja 

EB Dr. Vasco 

Moniz 
ESAR Totais 

 

Nível de Ensino Nº de Alunos Nº de Alunos 
Nº de 

Alunos 
Nº de Alunos 

Nº de 

Alunos 
Nº de Alunos Nº de Alunos 

Nº de 

Alunos 

Nº de 

Alunos 

1
º 

C
ic

lo
 

Pré-Escolar 21 63 50      134 

1ºAno    101 27 10   138 

2º Ano    92 36 14   142 

3º Ano    72 37 9   130 

4º Ano    79 58 12   149 

Total    346 160 45   559 

2
º 

C
ic

lo
 

5º Ano       153  153 

6º Ano       104  104 

PIEF 6º Ano        16 16 

3
º 

C
ic

lo
 

Total       257 16 273 

7º Ano        102 102 

8º Ano        107 107 

9º Ano        88 88 

PIEF 9º Ano        23 23 
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CEF 1º ano Tipo II        46 46 

CEF 2º Ano Tipo II 

       

16 16 

S
e
c
u
n
d
á
ri

o
 

10º Ano 

       

114 114 

11º Ano               116 116 

12º Ano 

       

143 143 

Cursos Prof. 1º Ano               28 28 

Cursos Prof. 2º Ano 

       

28 28 

Cursos Prof. 3º Ano               31 31 

EFA 

       

91 91 

 

Total                551 

 

Total de alunos do Agrupamento 

      

 1765 
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Quadro 2 - Distribuição do nº de alunos por nível de ensino e por estabelecimento – 11/12 

 

Escolas 
JI Qta. 

Grinja 

JI  João de 

Deus 

JI de 

Povos 

EB Álvaro 

Guerra 

EB de 

Povos 

EB Qta. 

Grinja 

EB Dr. Vasco 

Moniz 
ESAR Totais 

 

Nível de Ensino Nº de Alunos Nº de Alunos 
Nº de 

Alunos 
Nº de Alunos 

Nº de 

Alunos 
Nº de Alunos Nº de Alunos 

Nº de 

Alunos 

Nº de 

Alunos 

1
º 

C
ic

lo
 

Pré-Escolar 18 75 65 0 0 0 0 0 158 

1ºAno       51 16   27   94 

2º Ano 

   

54 38 9 54 

 

155 

3º Ano       46 29 10 45   130 

4º Ano 

   

51 43 0 45 

 

139 

Total       202 126 19 171   518 

2
º 

C
ic

lo
 

5º Ano 

      

143 

 

143 

6º Ano             114   114 

PIEF 6º Ano 

      

0 15 15 

3
º 

C
ic

lo
 

Total             257 14 271 

7º Ano 

       

96 96 

8º Ano               75 75 

9º Ano 

       

93 93 
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PIEF 9º Ano               16 16 

CEF 1º ano Tipo II 

       

34 34 

CEF Tipo III               17 17 

CEF 2º Ano Tipo II 

       

32 32 

Total               363 363 

Se
cu

n
d

ár
io

 

10º Ano 

       

83 83 

11º Ano               119 119 

12º Ano 

       

141 141 

Cursos Prof. 1º Ano               65 65 

Cursos Prof. 2º Ano 

       

16 16 

Cursos Prof. 3º Ano               31 31 

EFA 

       

33 33 

 

Total               488 488 

 

Total de alunos do Agrupamento 

       

1798 
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Quadro 3: Distribuição do n.º de alunos estrangeiros por nível de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10/11 11/12 

Ensino 

Básico 

Ensino 

Secundário 
Total % 

Ensino 

Básico 

Ensino 

Secundário 
Total % 

103 51 154 8,73% 91 55 146 8,13% 



Projeto Educativo 2012/2015 

 

Agrupamento de Escolas Alves Redol Página 46 

Quadro 4: Alunos estrangeiros por nacionalidade 
  

10/11 11/12 

 

Nível de 
Ensino 

Nº de Alunos 

 

Nível de 
Ensino 

Nº de Alunos 

País Básico Secundário País Básico Secundário 

Afeganistão 1 0 Afeganistão 1 0 

Angola 11 6 Angola 7 8 

Bélgica 2 2 Bélgica 2 1 

Bulgária 4 0 Bulgária 4 0 

Brasil 51 12 Brasil 43 13 

Canadá 1 0 Canadá 1 0 

Suíça 2 3 China 4 2 

China 3 2 Cabo Verde 3 5 

Cabo Verde 1 5 Alemanha 1 1 

França 3 0 Espanha 1 1 

Reino Unido 2 0 França 2 1 

Guiné-Bissau 3 6 Reino Unido 2 0 

Moldávia 4 4 Guiné-Conacri 1 0 

Holanda 1 0 Guiné-Bissau 5 2 

Roménia 2 2 Moldávia 3 6 

São Tomé e Príncipe 4 2 Holanda 1 0 

Ucrânia 8 1 Roménia 1 3 

Alemanha 0 1 São Tomé e Príncipe 3 4 

Espanha 0 1 Ucrânia 6 3 

Moçambique 0 1 Suíça 0 3 

Rússia 0 2 Moçambique 0 1 

África do Sul 0 1 Rússia 0 1 

Total 103 51 Total 91 55 
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Quadro 5: Distribuição das crianças matriculadas por Jardim de Infância e por idade 

       2010/2011 2011/2012 

Escolas JI Qta. Grinja JI  João de Deus JI de Povos Total JI Qta. Grinja JI  João de Deus JI de Povos Total 

Idade Sala 
Nº de 

Crianças 
Sala 

Nº de 

Crianças 
Sala 

Nº de 

Crianças 
  Sala 

Nº de 

Crianças 
Sala 

Nº de 

Crianças 
Sala 

Nº de 

Crianças 
  

3 Anos 

A 13 A 10 A 16   A 5 A 9 A 1   

    B 14 B 10       B 6 B 15   

  

C 2 C 0   

  

C 17 C 11   

Total   13   26   26 65   5   32   27 64 

4 Anos 

A 6 A 8 A 4   A 9 A 10 A 12   

    B 3 B 9       B 14 B 6   

  
C 7 C 0   

  
C 2 C 4   

Total   6   18   13 37   9   26   22 57 

5 Anos 

A 2 A 5 A 5   A 4 A 7 A 8   

    B 0 B 6       B 5 B 2   

  
C 13 C 0   

  
C 5 C 6   

Total   2   18   11 31   4   17   16 37 
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6 Anos A 0 A 0 A 0   A 0 A 0 A 0   

      B 1 B 0       B 0 B 0   

  
  

C 0 C 0   
  

C 

0 

C 0   

Total       1     1   0   0   0 0 

Total de 

Crianças do 

Pré-Escolar 

 

 

 

134 

 

158 
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2010/2011 

EB Álvaro Guerra EB Qta. Da Grinja EB Cachoeiras EB Povos 

Ano/Turma 
Nº de 

alunos 

Nº de alunos / 

anos de 

escolaridade 

Ano/Turma 
Nº de 

alunos 

Nº de alunos / ano 

de escolaridade 
Ano/Turma 

Nº de 

alunos 

Nº de alunos / 

ano de 

escolaridade 

Ano/Turma 
Nº de 

alunos 

Nº de alunos / 

ano de 

escolaridade 

1ºA 25 

 

G1-2 23 
10 - 1ºAno;13 - 2º 

ano 
C1-4 16 

4 - 1ºano;1 - 2º 

ano; 7- 3º ano; 

4 - 4º ano  

P1 25 

 

1ºB 23   G3-4 19 

8 - 3º ano;11 -  4º 

ano       P2 21   

1ºC 24 

       

P2/4 21 

2 - 1º ano;16 - 

2º ano; 3 - 4º 

Ano 

1ºD 23                     

2ºA 18 

       

P3 22 

 

2ºB 23               
P3/4 21 

14 - 3º ano;7 - 

4º ano 

2ºC 22 

       
   

2ºD 20               P4A 22   

3ºA 24 2 - 2º ano 

      

P4B 23 

 3ºB 24                     



Projeto Educativo 2012/2015 

 

Agrupamento de Escolas Alves Redol Página 50 

3ºC 24 1 - 2º ano 

         4ºA 23 2- 3º Ano                   

4ºB 23 1 - 3º ano 

         4ºC 18                     

4ºD 17 

          Total 331     42     16     155 544 
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Quadro 7: Distribuição dos alunos matriculados por estabelecimento de ensino e por ano de escolaridade- 11/12 

2011/2012 

EB Álvaro Guerra EB Qta. Da Grinja EB Dr. Vasco Moniz EB Povos 

Ano/Turm

a 

Nº de 

alunos 

Nº de alunos/ 

ano de 

escolaridade 

Ano/Turm

a 

Nº de 

alunos 

Nº de alunos / ano 

de escolaridade 

Ano/Turm

a 

Nº de 

alunos 

Nº de alunos / 

ano de 

escolaridade 

Ano/Turm

a 

Nº de 

aluno

s 

Nº de alunos / 

ano de 

escolaridade 

1ºA 26 

 

G2-3 19 
9 - 2º ano;10 - 3º 

ano 
1ºA 13 

 

P1-2 21 
7 - 2º ano; 14 

- 1º ano  

1ºB 25         1ºB 18   P2 20   

2ºA 25 
    

2ºA 26 
 

P2/3 18 
8 - 2º ano;10 - 

3º ano 

2ºB 26         2ºB 25   P3 17   

3ºA 23 
22 - 3º ano; 1 - 

4º ano 
   

3ºA 26 

 

P4A 21 

 

3ºB 24 
22 - 3º ano; 2 - 

4º ano 
      3ºB 21 

20 - 3º ano;1 - 

4º ano  
P4B 22   

4ºA 23 

    

4ºA 23 

    

4ºB 25 
24 - 4º ano; 1 - 

3º ano  
      4ºB 20         

Total 197 

  

19 

  

172 

  

119 507 
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Quadro 8: Distribuição de alunos subsidiados pela ação social escolar 10-11 
 

2010/2011 2011/2012 

Escolas Escalão A Escalão B Total % Escalão A 
Escalão 

B 
Total % 

JI Qta. Grinja 2 5 7 33,33% 11 7 18 100% 

JI João de Deus 14 2 16 25,40% 5 13 18 24% 

JI de Povos 29 4 33 66% 38 7 45 69,23% 

EB Álvaro Guerra 48 32 80 23,12% 22 16 38 19,29% 

EB de Povos 79 26 105  65 18 83 71,56% 

EB Qta. Grinja 14 5 19 42,22% 4 2 6 31,58% 

EB das Cachoeiras 3 0 3 16,66%     

EB Dr. Vasco Moniz 1º 
ciclo     43 21 64 36,57% 
EB Dr. Vasco Moniz 2º 
ciclo 82 43 125 48,64% 69 37 106 41,41% 

ESAR 3º Ciclo 70 41 111 37,37% 58 29 87 32,95% 

ESAR PIEF 20 5 25 64,10% 14 6 20 68,97% 

ESAR CEF 23 7 30 48,39% 29 28 57 16,62% 

ESAR Secundário 33 31 64 14,95% 16 6 22 26,82% 

ESAR Cursos Profissionais 11 4 15 17,86% 22 14 36 32,14% 
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            Quadro 9: Insucesso dos alunos nos anos letivos 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 – Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz e Escola Secundária 

de Alves Redol 

 Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz 

 2008/2009 2009/2010 

 Nº de alunos Não Transitaram Insucesso Nº de alunos Não Transitaram Insucesso 

1ºAno 119 1 0,84% 121 0 100% 

2ºAno 152 19 12,5% 135 19 14,07% 

3ºAno 156 11 7,05% 133 9 6,77% 

4ºAno 120 10 8,33% 141 14 9,27% 

5ºAno 101 14 13,86% 120 32 26,27% 

6ºAno 75 9 12% 95 18 18,95% 

7ºAno 67 25 37,31% 71 17 23,94% 

8ºAno  50 9 18% 42 20 47,62% 

9ºAno 40 4 10% 42 6 14,29% 

PIEF  29 0 0% 43 26 60,47% 

CEF 14 0 0% 18 0 0% 

EFA B1    21 17 80,95% 
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 Escola Secundária de Alves Redol Escola Secundária de Alves Redol 

 2008/2009 2009/2010 

 Nº de alunos Não Transitaram Insucesso Nº de alunos Não Transitaram Insucesso 

7ºAno 50 9 18% 52 23 44,23% 

8ºAno  52 9 17,31% 60 11 18,33% 

9ºAno 63 7 11,11% 50 5 10% 

PIEF  0 0 0 0 0 0% 

CEF 65 14 21,54% 29 1 3,45% 

10º Ano Tec. 41 9 21,95% 24 0 0% 

11º Ano Tec. 27 6 22,22% 33 4 12,12% 

12ºAno Tec. 21 6 28,57% 20 6 30,00% 

10º Ano CH 126 14 11,11% 93 10 10,75% 

11º Ano CH 110 10 9,09% 114 13 11,40% 

12º Ano CH 71 25 35,21% 108 40 37,03% 

Recorrente 

Mod. 

57 3 5,26% 21 8 38,10% 

EFA 67 20 29,85% 99 6 6,06 

1ºAno Cursos 

Prof. 

54 14 25,93% 44 13 29,55% 
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2ºAno Cursos 

Prof. 

31 2 6,45% 34 2 5,88% 

3ºAno Cursos 

Prof. 

15 6 40,00% 27 0 0% 

DL nº 357/2007    1 0 0% 
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Quadro 10: Taxa de insucesso dos alunos por ano/curso 

Agrupamento Alves Redol  

2010/2011 

 Nº de alunos Não Transitaram Insucesso 

1ºAno 138 0 0% 

2ºAno 140 14 10,00% 

3ºAno 133 9 6,77% 

4ºAno 149 18 12,08% 

5ºAno 139 37 26,62% 

6ºAno 97 15 15,46% 

7ºAno 96 28 29,17% 

8ºAno 96 18 18,75% 

9ºAno 84 23 27,38% 

PIEF 38 28 73,68% 

CEF 55 9 16,36% 

10º Ano Tec. 26 8 30,77% 

11º Ano Tec. 24 1 4,17% 
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12ºAno Tec. 26 4 15,38% 

10º Ano CH 98 6 6,12% 

11º Ano CH 95 6 6,32% 

12º Ano CH 117 50 42,74% 

EFA 87 0 0% 

1ºAno Cursos Prof. 21 0 0% 

2ºAno Cursos Prof. 25 0 0% 

3ºAno Cursos Prof. 31 11 35,48% 
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Quadro 11: Percentagem do sucesso/insucesso dos alunos 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2008/2009 

Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz  Escola Secundária de Alves Redol 

Nível de Ensino Taxa de Sucesso Taxa de insucesso Nível de Ensino Taxa de Sucesso Taxa de insucesso 

  1º Ciclo 92,50% 7,50% 3º Ciclo 84,85% 15,15% 

2ºCiclo 86,93% 13,07% CEF 78,46% 21,54% 

3ºCiclo 75,80% 24,20% Secundário Tecnológico 73,75% 26,25% 

PIEF 100% 0% Científico-Humanísticos 84,04% 15,60% 

CEF 100% 0% Recorrente 94,74% 5,00% 

   Cursos Profissionais 78,00% 12,00% 

   EFA 70,15% 29,85% 
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Quadro 12: Comparação das taxas de sucesso/ciclo 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2009/2010 

Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz  Escola Secundária de Alves Redol 

Nível de Ensino Taxa de Sucesso Taxa de insucesso Nível de Ensino Taxa de Sucesso Taxa de insucesso 

  1º Ciclo 92,37% 7,63% 3º Ciclo 75,93% 24,07% 

2ºCiclo 76,74% 23,26% CEF 96,55% 3,45% 

3ºCiclo 72,26% 27,74% Secundário Tecnológico 87,01% 12,99% 

PIEF 39,53% 60,47% Científico-Humanísticos 80,00% 20,00% 

CEF 100% 0% Recorrente 61,90% 38,10% 

 19,05% 80,95% Cursos Profissionais 85,71% 14,29% 

   EFA 93,94% 6,06% 
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Quadro 14: Percentagem de alunos que ingressaram no ensino superior, por ano letivo 
  

               
2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Total de 
ingressos  

Total de 
alunos que 
concluíram 

% 
1ª 

Fase 
2ª 

Fase 
Total de 
ingressos 

Total de 
alunos que 
concluíram 

% 1ª Fase 2ª Fase 
Total de 
ingressos 

Total de 
alunos que 
concluíram 

% 

47 8 55 149 36,91% 33 9 42 122 34,43% 53 10 63 120 52,50% 

 

Quadro 13: Taxa de sucesso/insucesso dos alunos no ano letivo 2010/11 

Agrupamento de Escolas Alves Redol – 2010/2011 

Nível de Ensino Taxa de Sucesso Taxa de insucesso 

  1º Ciclo 92,42% 7,58% 

2ºCiclo 78,63% 21,37% 

3ºCiclo 82,80% 17,20% 

PIEF 26,32% 73,68% 

CEF 83,64% 16,36% 

Secundário Tecnológico 82,89% 17,11% 

Científico-Humanísticos 80,00% 20,00% 

Cursos Profissionais 85,71% 14,29% 

EFA 100% 0% 
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Nota: Apenas inclui alunos que ingressaram em instituições de ensino público 

Quadro 15: N.º de alunos a quem foram aplicadas medidas disciplinares, ano letivo 10/11 

  

2010/2011 

  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo CEF PIEF Secundário Profissionais EFA 

  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1º 2º   10º 11º 12º 1º 2º 3º   

M
ed

id
as

 d
is

ci
p

lin
ar

e
s 

co
rr

e
ti

va
s 

 

Advertência 

                   Ordem de 

saída de sala 

de aula                                       

Atividades 

de int. na 

escola 

    

1 1 5 
 

1 2 
         

Cond. a 

espaços         
                    1         

M
e

d
id

as
 d

is
ci

p
lin

ar
e

s 

sa
n

ci
o

n
at

ó
ri

as
  

Repreensão 

registada 

    

   
1 

 
1 

         

Suspensão 

por um dia         
5 2   1                       

Suspensão 

até 10 dias 

    

12 1 3 1 

 

1 

 

1 

   

1 

   

Transf. de 

escola         
1                             
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Quadro 16: N.º de alunos a quem foram aplicadas medidas disciplinares, ano letivo 10/11 

 

  

2011/2012 

  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo CEF PIEF Secundário Profissionais EFA 

  

1º 2º 3º 4º 5º 5ºPCA 6º 7º 8º 9º 1º 2º   10º 11º 12º 1º 2º 3º   

M
e
d
id

a
s 

d
is

c
ip

li
n
a
re

s 

c
o
rr

e
ti

v
a
s 

 

Advertência 

                    
Ordem de 

saída de sala 

de aula 

                                        

Atividades 

de int. na 

escola     
2 3 

 
8 1 16 2 

 
4 1 

  
8 

   

Cond. a 

espaços 
                                        

M
e
d
id

a
s 

d
is

c
ip

li
n
a
re

s 

sa
n
c
io

n
a
tó

ri
a
s 

 

Repreensão 

registada 
                   

1 

Suspensão 

por um dia 
          1          2                   

Suspensão 

até 10 dias 
   

2 5 10 3 3 
  

4 
 

1 
   

7 
   

Transf. de 

escola 
          2           1 1               
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Quadro 17: distribuição do Pessoal docente em exercício de funções no agrupamento 

2010/2011 2011/2012 

 
Grupo Disciplinar 

 
Quadro 

 
Contratado 

 
Total 

 
Quadro 

 
Contratado 

 
Total 

 
100 

 
5 

 
3 

 
8 

 
6 

 
3 

 
9 

 
110 

 
21 

 
7 

 
28 

 
22 

 
2 

 
24 

 
200 

 
3 

 
1 

 
4 

 
3 

 
1 

 
4 

 
210 

 
0 

 
3 

 
3 

 
0 

 
1 

 
1 

 
220 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

 
8 

 
8 

 
230 

 
4 

 
4 

 
8 

 
4 

 
6 

 
10 

 
240 

 
2 

 
2 

 
4 

 
2 

 
1 

 
3 

 
250 

 
2 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

 
2 

 
260 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
290 

 
 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
300 

 
14 

 
3 

 
17 

 
14 

 
0 

 
14 

 
330 

 
9 

 
2 

 
11 

 
10 

 
0 

 
10 

 
400 

 
5 

 
3 

 
8 

 
4 

 
2 

 
6 

 
410 

 
5 

 
3 

 
8 

 
4 

 
1 

 
5 

 
420 

 
4 

 
1 

 
5 

 
4 

 
1 

 
5 

 
430 

 
8 

 
4 

 
12 

 
7 

 
1 

 
8 

 
500 

 
10 

 
5 

 
15 

 
8 

 
4 

 
12 
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510 

 
7 

 
5 

 
12 

 
8 

 
3 

 
11 

 
520 

 
4 

 
5 

 
9 

 
5 

 
2 

 
7 

 
530 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
540 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
0 

 
1 

 
550 

 
8 

 
4 

 
12 

 
8 

 
6 

 
14 

 
600 

 
3 

 
0 

 
3 

 
3 

 
0 

 
 
3  

620 
 
5 

 
9 

 
14 

 
5 

 
10 

 
15 

 
910 

 
2 

 
3 

 
5 

 
2 

 
4 

 
6 

 
Téc. especializados 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

 
7 

 
7 

 
Total 

 
127 

 
76 

 
203 

 
126 

 
65 

 
191 
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Quadro 18: Distribuição do pessoal docente de acordo com o grau de habilitação 

2011/2012 

Grupo 

Disciplinar 
Bacharelato Licenciatura Mestrado Total 

100 1 8 0 9 

110 2 22 0 24 

200 0 4 0 4 

210 0 1 0 1 

220 0 8 0 8 

230 0 10 0 10 

240 0 2 1 3 

250 1 1 0 2 

260 0 2 0 2 

290 0 1 0 1 

300 0 12 2 14 

330 0 8 2 10 

400 0 5 1 6 

410 0 5 0 5 

420 0 5 0 5 
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430 0 6 2 8 

500 0 11 1 12 

510 1 9 1 11 

520 0 7 0 7 

530 1 2 0 3 

540 0 1 0 1 

550 0 14 0 14 

600 1 2 0 3 

620 0 13 2 15 

910 0 6 0 6 

Téc. 

especializados 
0 7 0 7 

Total 7 172 12 191 
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Quadro 20: Tempo de serviço do pessoal docente em exercício de funções 

Ano letivo Idade/Antiguidade 
 

Até 4 
anos 

 
Entre 5 e 9 

anos 

 
Entre 10 
e 19 anos 

 
Entre 20 
e 29 anos 

 
30 ou + 

anos 

 
Total 

 
% de 

professores 
com 5 ou  
mais anos 
de serviço 

2010/2011 

 
Menos de 30 anos 

6 0 0 0 0 6 

77,34% 

 
Entre 30 e 40 anos 32 32 20 0 0 84 
 
Entre 40 e 50 anos 6 5 19 25 0 55 
 
Entre 50 e 60 anos 2 0 7 24 20 53 
 
Mais de 60 anos 0 0 1 1 3 5 
 
Total 46 37 47 50 23 203 

2011/2012 

 
Menos de 30 anos 1 0 0 0 0 1 

86,91% 

 
Entre 30 e 40 anos 21 40 20 0 0 81 
 
Entre 40 e 50 anos 3 7 21 24 0 55 
 
Entre 50 e 60 anos 0 0 6 25 20 51 
 
Mais de 60 anos 0 0 1 1 1 3 
 
Total 25 47 48 50 21 191 

Quadro 19: Habilitações dos docentes - resumo 

2011/2012 

Habilitações Nº de docentes % 

Bacharelato 9 4,71% 

Licenciatura 171 89,53% 

Mestrado 11 5,76% 
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Quadro 22: Habilitações do Pessoal Não docente - Resumo 

 
Habilitações Pessoal Não Docente 

 

 
1º Ciclo 

 
2º Ciclo 

 
3º Ciclo  

 
Secundário 

 
Bacharelato Licenciatura 

 
Assistentes Operacionais 

 
10 

 
6 

 
18 

 
15   

 
0 

 
Assistentes Técnicos 

 
0 

 
0 1 

 
10 1 

 
0 

 
Técnicos Superiores           

 
6 

 
Total 

 
10 

 
6 

 
19 

 
25 1 

 
6 

        
* Nota: Apenas inclui funcionários com vínculo ao Ministério da Educação 

   

 

 

Quadro 21: Pessoal Não docente em exercício de funções no agrupamento 

   2010/2011 2011/2012 

 Assistentes Operacionais 54 51 

 Assistentes Técnicos 13 12 

 Técnicos Superiores 6 6 

 Total 73 69 
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Quadro 23: Tempo de serviço do pessoal não docente em exercício de funções 

        

Idade/Antiguidade 
 

Até 4 
anos 

 
Entre 5 e 

9 anos 

 
Entre 10 
e 19 anos 

 
Entre 20 
e 29 anos 

 
30 ou + 

anos 

 
Total 

 
% de funcionários 

com 5 ou mais anos 
de serviço 

 
Menos de 30 anos 

1 
    

1 

 
92,54% 

 
Entre 30 e 40 anos 4 

 
2 

 
3 

  

 
9 

 
Entre 40 e 50 anos 

 

 
9 

 
15 

  

 
24 

 
Entre 50 e 60 anos 

 

 
3 

 
13 

 
9 

 
2 

 
27 

 
Mais de 60 anos 

  

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

Total 
 
5 14 

 
33 

 
11 

 
4 

 
67 
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Quadro 24: Pessoal não docente em exercício de funções por vínculo profissional 

    

          

 

2010/2011 2011/2012 

 

Contrato 

tempo 

indeterminado 

Contrato a 

termo 

certo 

Tarefeiras 
Horas de 

Limpeza 

Contrato tempo 

indeterminado 

Contrato a 

termo certo 
Tarefeiras 

Horas de 

Limpeza 

Contratos CEI 

(IEFP) 

Assistentes 

Operacionais 53 1 9 2 50 1 9 2 5 

Assistentes  

Técnicos 13 

   

12 

    Técnicos 

Superiores 2 4     2 4       

Total 68 5 9 2 64 5 9 2 5 
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Quadro 25: Assistentes Operacionais em exercício de funções no agrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Escolas 2010/2011 2011/2012 

J
a
rd

in
s 

d
e
 

In
fâ

n
c
ia

 

JI Qta. da Grinja 1 1 

JI João de Deus 2 2 

JI de Povos 2 2 

E
sc

o
la

s 
B
á
si

c
a
s 

1
º 

c
ic

lo
 

EB Álvaro Guerra 6 4 

EB da Qta.da Grinja 2 1 

EB das Cachoeiras 1 0 

EB1 de Povos 5 5 

EB Dr. Vasco Moniz - 

1º Ciclo 
0 3 

E
sc

o
la

s 

B
á
si

c
a
 2

º 

c
ic

lo
 e

 

S
e
c
u
n
d
á
ri

a
 EB Dr. Vasco Moniz - 

2º Ciclo 
12 10 

ESAR 24 25 

 

Total 55 53 
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Critérios para a Constituição de Turmas 

As turmas serão constituídas em conformidade com o despacho nº 14 026/2007 de 3 

de Julho republicado pelo Despacho n.º 5106-A/2012 de 12 de abril, competindo ao 

Diretor a aplicação dos critérios legalmente estabelecidos. 

Pré Escolar 

A admissão dos alunos aos jardins-de-infância faz-se de acordo com a legislação em 

vigor, atendendo, sempre que possível, às preferências de estabelecimento 

manifestadas pelos encarregados de educação, no ato da inscrição: 

- Na educação pré -escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um 

máximo de 25 crianças, não podendo ultrapassar esse limite, embora, quando se 

trate de um grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade, não pode ser superior 

a 15 o número de crianças confiadas a cada educador; 

Na matrícula de crianças nos estabelecimentos de educação pré -escolar devem ser 

observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades: 

1.ª Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro; 

2.ª Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de 

acordo com o artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 

3.ª Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.o da 

Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto. 

Cumulativamente, e como forma de desempate em situação de igualdade, devem ser 

observadas as seguintes prioridades: 

1.ª Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido ou 

o agrupamento de escolas em que este se insere; 

2.ª Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na 

área de influência do estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos 

termos previstos na alínea b) do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 542/79, de 31 de 

dezembro; 
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3.ª Crianças cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação pretendido, ordenadas nos termos previstos na alínea b) do artigo 24.º do 

Decreto -Lei n.º 542/79, de 31 de dezembro; 

4.ª Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno 

do estabelecimento de educação ou do agrupamento, prevendo, entre outras, formas 

de desempate relativamente à opção entre diferentes estabelecimentos integrados 

no mesmo agrupamento, bem como entre aquelas cuja matrícula ocorreu depois do 

prazo normal estabelecido. 

A constituição dos grupos segue, sempre que possível, os seguintes critérios: 

-continuidade pedagógica; 

-heterogeneidade etária de um número suficiente de alunos em cada faixa que 

permita ao educador uma planificação de diferenciação pedagógica; 

-integração de alunos estrangeiros com a mesma língua; 

- os  grupos  que integrem crianças e jovens com necessidades educativas especiais 

de carácter permanente, e cujo programa educativo individual assim o determine, 

são constituídas por 20 alunos, no máximo, não podendo incluir mais de 2 alunos 

nestas condições. 

1º Ciclo 

- As turmas do 1.º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos, não devendo 

ultrapassar esse limite; 

- as turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nas escolas com mais de um lugar, que 

incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos; 

- no ensino básico, as vagas existentes em cada escola ou agrupamento de escolas 

para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando -se prioridade, 

sucessivamente, aos alunos: 

a) Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam 

condições de acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das 

modalidades específicas de educação, conforme o previsto nos n.ºs 4, 5, 6 e 7 do 

artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 
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b) Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos 

nas condições referidas na alínea anterior; 

c) Com irmãos já matriculados no estabelecimento de ensino ou no mesmo 

agrupamento; 

d) Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de ensino; 

e) Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino; 

f) Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino 

básico no mesmo estabelecimento; 

g) Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino 

básico noutro estabelecimento do mesmo agrupamento de escolas; 

h) Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de 

matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de 

estudos no estabelecimento de ensino; 

i) Que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, 

tendo prioridade os alunos mais velhos, sendo que as crianças nestas condições 

poderão obter vaga até 31 de dezembro do ano correspondente; 

j) Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno 

da escola ou do agrupamento, prevendo, entre outras, formas de desempate 

relativamente à opção entre diferentes estabelecimentos integrados no mesmo 

agrupamento, bem como entre aquelas cuja matrícula ou renovação de matrícula 

tenha ocorrido depois dos prazos normais estabelecidos. 

- na constituição das turmas deve ser respeitada a continuação do grupo/turma até 

ao 4º ano de escolaridade; 

- na constituição das turmas deve ter-se em conta a inclusão equilibrada de alunos 

relativamente à idade e género; 

- as turmas que integrem crianças e jovens com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, e cujo programa educativo individual assim o determine, são 
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constituídas por 20 alunos, no máximo, não podendo incluir mais de 2 alunos nestas 

condições; 

- no caso de existirem vários alunos com necessidades educativas especiais a sua 

distribuição pelas turmas far-se-á de acordo com o estipulado no decreto-lei n.º 

3/2008 de 7 de janeiro; 

- sempre que necessário, dever-se-á fazer a distribuição de alunos por forma a que as 

turmas não tenham alunos inscritos em mais de dois anos de escolaridade;  

- os alunos retidos, ouvidos os encarregados de educação, ficam integrados no ano de 

escolaridade correspondente, evitando, sempre que possível, mais de um nível de 

escolaridade na mesma turma; 

- As mudanças de alunos entre turmas (para turmas para as quais haja vaga) só serão 

autorizadas, a pedido de encarregados de educação e devidamente fundamentado. O 

pedido terá de ser entregue, nos serviços administrativos da escola-sede, no período 

de 48 horas após a afixação das listas provisórias das turmas. As mudanças de turma 

ocorrem em primeira primeira instância para outras turmas da mesma escola e em 

segunda instância para uma outra escola do Agrupamento; 

- Durante a frequência do ensino básico, incluindo a transição entre ciclos, ou do 

ensino secundário, ou ainda na transição entre níveis de escolaridade, não são 

permitidas transferências de alunos entre escolas, excetuando nas seguintes 

situações: 

a) Por vontade expressa do encarregado de educação ou do aluno quando maior; 

b) Mudança de curso ou de disciplina de opção ou especificação não existentes na 

respetiva escola; 

c) Na sequência da aplicação de pena disciplinar que determine a transferência de 

escola. 

2º e 3º Ciclos: 

- As turmas são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um máximo de 30 

alunos;  

- A formação de turmas deve reger-se por critérios pedagógicos e de continuidade; 

- As turmas devem apresentar homogeneidade entre si; 
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- Na constituição das turmas deve ter-se em conta a inclusão equilibrada de alunos 

relativamente à idade e género; 

- as turmas que integrem crianças e jovens com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, e cujo programa educativo individual assim o determine, são 

constituídas por 20 alunos, no máximo, não podendo incluir mais de 2 alunos nestas 

condições; 

- no caso de existirem vários alunos com necessidades educativas especiais a sua 

distribuição pelas turmas far-se-á de acordo com o estipulado no decreto-lei n.º 

3/2008 de 7 de janeiro; 

- os alunos retidos devem ser distribuídos equitativamente pelas diferentes turmas, 

respeitando os critérios pedagógicos, a idade e o comportamento revelado; 

- os alunos que optam pela frequência de EMRC devem ficar na mesma turma, em 

cada ano de escolaridade;  

- no caso de existirem vários alunos com necessidades educativas especiais a sua 

distribuição pelas turmas far-se-á de acordo com o estipulado no decreto-lei n.º 

3/2008 de 7 de janeiro; 

- nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma 

disciplina de opção do conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola é 

de 20 alunos. 

- as mudanças de alunos entre turmas (para turmas para as quais haja vaga) só serão 

autorizadas, a pedido de encarregados de educação e devidamente fundamentado. O 

pedido terá de ser entregue, nos serviços administrativos da escola-sede, no período 

de 48 horas após a afixação das listas provisórias das turmas;  

- durante a frequência do ensino básico, incluindo a transição entre ciclos, ou do 

ensino secundário, ou ainda na transição entre níveis de escolaridade, não são 

permitidas transferências de alunos entre escolas, excetuando nas seguintes 

situações: 

a) por vontade expressa do encarregado de educação ou do aluno quando maior; 

b) mudança de curso ou de disciplina de opção ou especificação não existentes na 

respetiva escola; 
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c) na sequência da aplicação de pena disciplinar que determine a transferência de 

escola. 

- Nos Cursos de Educação e Formação (CEF) o limite mínimo é de 15 e o máximo de 

20 alunos. 

Ensino Secundário 

- As turmas são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um máximo de 30 

alunos;  

- nos Cursos Profissionais o número mínimo de alunos por curso/turma é de 18 alunos 

e não deve ultrapassar um máximo de 23 alunos; 

- no 10º ano, deve-se tentar formar turmas, dentro do mesmo curso, homogéneas no 

que se refere à Língua Estrangeira e às disciplinas de opção, de forma a evitar, 

sempre que possível, os desdobramentos e as junções de turmas; 

- no Ensino Secundário, as turmas devem ser constituídas de modo a só coexistirem, 

no máximo,  duas disciplinas de opção; 

- a abertura das disciplinas de opção está condicionada à existência de um número 

mínimo de 20 alunos, a menos que se trate de disciplinas de continuação; 

- O número mínimo de alunos para abertura de uma turma de ensino recorrente é de 

30. No caso de haver desistências de alunos, comprovada por faltas injustificadas de 

mais de duas semanas, reduzindo -se a turma a menos de 25 alunos, a turma 

extingue -se e os alunos restantes integram outra turma da mesma escola ou de 

outra;  

- A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número 

inferior ou superior ao estabelecido no ponto anterior carece de autorização dos 

serviços do Ministério da Educação e Ciência territorialmente competentes, mediante 

análise de proposta fundamentada do diretor do agrupamento de escolas ou escola 

não agrupada, ouvido o conselho pedagógico. 

- as mudanças de alunos entre turmas (para turmas para as quais haja vaga) só serão 

autorizadas, a pedido de encarregados de educação e devidamente fundamentado. O 

pedido terá de ser entregue, nos serviços administrativos da escola-sede, no período 

de 48 horas após a afixação das listas provisórias das turmas. 
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Critérios Comuns 

- O Diretor comunicará aos professores responsáveis pela constituição das turmas a 

lista de alunos com necessidades educativas especiais, com indicação das medidas do 

regime educativo especial a adotar. Estas turmas serão constituídas por 20 alunos e 

não poderão incluir mais de 2 alunos com N.E.E., se o P.E.I. assim o indicar; 

- as turmas dos anos sequenciais do ensino básico e dos cursos de nível secundário de 

educação, incluindo os do ensino recorrente, bem como das disciplinas de 

continuidade obrigatória, podem funcionar com um número de alunos inferior ao 

previsto nos números anteriores, desde que se trate de assegurar o prosseguimento 

de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, frequentaram a escola com 

aproveitamento e tendo sempre em consideração que cada turma ou disciplina só 

pode funcionar com qualquer número de alunos quando for única. 

- quaisquer indicações escritas dos professores, conselhos de turma e Encarregados 

de Educação, poderão entrar em consideração para a constituição de turmas, desde 

que autorizadas pelo diretor e que não contrariem a legislação e os regulamentos em 

vigor; 

- Cabe ao Diretor (ouvido o Conselho Pedagógico), por proposta da equipa 

responsável pela constituição das turmas, por proposta do Conselho de Turma ou por 

razões pedagógicas e/ou administrativas que se prendam com a promoção do sucesso 

educativo ou por insuficiência de número de alunos em algumas opções curriculares, 

propor junto da Direção Regional da Educação, que determinada turma funcione com 

um número de alunos inferior ou superior ao previsto na lei.



 

            

  

 


