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Introdução 

 
O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do Sudeste do Concelho de 

Baião foi elaborado com a participação da comunidade educativa, a partir da ideia 

de que com o trabalho de todos os intervenientes e confiança nas nossas crianças e 

jovens atingiremos o sucesso educativo. Por se tratar de um Território Educativo de 

Intervenção Prioritária (TEIP), a nossa ação torna-se mais exigente e visa prevenir a 

exclusão social, o abandono e absentismo escolares e, assim, potenciar o sucesso 

educativo.  

Enquanto instrumento de planeamento estratégico do Agrupamento e 

organizador das suas finalidades, o Projeto Educativo é um guia orientador para a 

Comunidade Educativa no  triénio 2013-2016. Sem descurar qualquer área do saber, 

trabalharemos afincadamente o desenvolvimento de competências com especial 

incidência nos domínios do Português, Matemática e Inglês, porquanto são áreas 

onde é vital superar falhas diagnosticadas. A intenção é estruturar a formação 

integral dos nossos alunos para que sejam pessoas responsáveis, autónomas e 

solidárias. Aspiramos incutir valores de respeito pela diferença e pela tolerância, 

incentivando a prática desportiva e a criação artística. A máxima é assegurar um 

crescimento saudável alicerçado na partilha, cooperação e solidariedade e na 

valorização do património natural e histórico-cultural da região.  

Nesta lógica, importa formar e informar a sociedade estudantil. Para tal, 

desejamos contar com a implicação ativa de toda  a comunidade educativa – 

alunos, professores, pais, encarregados de educação, pessoal não docente e de 

todos os parceiros sociais e económicos da região, com os quais  celebramos  

protocolos e parcerias. 
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Visão 

 

 

Valorizar o sucesso académico e promover os valores que sustentam uma sociedade 

justa e igual e que, por isso, aceita as desigualdades. 

 

 
 
 

Missão 

 

 

Prestar à comunidade um serviço educativo de qualidade, garantindo um ambiente 

participativo, aberto e integrador, numa Escola que se pretende reconhecida por 

elevados padrões de exigência e responsabilidade, valorizando-a como espaço 

privilegiado para a aquisição de conhecimentos, competências e valores, enquanto 

elementos facilitadores da realização de percursos pessoais. 

 

 

 

Valores 

 

 

Na sequência da visão e missão que perseguimos, o AESB assume os seguintes 

valores: rigor, justiça, respeito, inclusão, disciplina, humanismo, solidariedade, 

profissionalismo e responsabilidade.  
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1. A região, a comunidade, o agrupamento 

 
1.1. Caracterização geográfica, socioeconómica e cultural da região  

 
O concelho de Baião insere-se na área geográfica das Terras do Baixo 

Tâmega, estendendo-se desde as margens do Rio Douro, a Sul, até à Serra do 

Marão, no limite Noroeste do concelho. O principal traço da orografia é a existência 

de uma área de montanha que desce em anfiteatro até ao Rio Douro. A montanha 

impõe grande fragmentação da propriedade agrícola reduzindo as possibilidades de 

mecanização da agricultura e as práticas da agricultura extensiva. As características 

do relevo dificultam a abertura de estradas, infraestruturas e/ou equipamentos 

coletivos impondo assim, uma elevada dispersão da população e, por consequência, 

uma fraca rentabilização dos equipamentos coletivos e sociais. À exceção da vinha e 

das árvores de fruto, a agricultura constituiu-se sobretudo como uma atividade 

económica de subsistência das famílias. O turismo rural e a exploração da floresta 

possuem potencialidades ainda a desenvolver. A freguesia de Santa Marinha do 

Zêzere, situada a Sul do concelho, sobranceira ao Douro, encaixa no quadro 

evidenciado para o conjunto das terras de Baião. A capacidade para gerar novos 

empregos, por ausência de iniciativas empresariais no concelho, é escassa, de tal 

modo que a problemática do desemprego se coloca sobretudo na categoria “à 

procura do primeiro emprego”.   

Do ponto de vista populacional, acresce, ainda, o peso da componente 

feminina em ligação estreita com os fenómenos migratórios – quer para outros 

territórios adjacentes ou nacionais quer para o estrangeiro – relacionados com 

fatores de natureza essencialmente socioprofissional e de emprego que diminuem 

na população a fatia populacional masculina. Neste contexto, a mulher, mãe, 

assume-se como o organizador/orientador da vida escolar dos filhos. Paralelamente 

a este fenómeno, o concelho apresenta um progressivo envelhecimento da 

população ( como acontece a nível nacional e nos países ocidentais). Os indicadores 

relativos à população revelam um município que se encontra em declínio 
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demográfico, fruto da baixa taxa de natalidade (8,8 %, em 2008) e nupcialidade (4,6 

%, em 2008). A este panorama acresce, ainda, o facto de haver escolas que distam 

cerca de 17 km da escola sede, situação que cria constrangimentos ao nível da 

substituição pontual de professores titulares, AEC’s e Pessoal Auxiliar e no 

transporte de alunos para atividades conjuntas. 

 
1.2. Caracterização das famílias 

 
Neste domínio, verificamos que a maioria dos pais/encarregados de 

educação possui como habilitações literárias o 1.º ciclo (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Habilitações dos pais/encarregados de Educação (2012/2013) 

Habilitações 
Jardins de 
Infância 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo CEF 

Sem habilitações 0 0 3 0 0 

1.º ciclo 29 98 82 104 12 
2.º ciclo 11 65 25 31 2 
3.º ciclo 29 46 20 30 0 
Secundário 18 24 10 18 0 
Bacharelato 1 0 1 0 0 
Licenciatura 4 14 4 4 0 
Outras 14 14 1 7 0 

 
 

Observamos, ainda, que relativamente aos pais/encarregados de educação 

dos alunos que frequentam os Jardins de Infância e 1.º ciclo, as habilitações 

literárias já são mais elevadas. É, assim, significativamente maior o número de 

pais/encarregados de educação com o 12.º ano e licenciatura. Este aumento de 

qualificação deve-se, em parte, às ofertas formativas disponibilizadas pelo 

agrupamento, nomeadamente cursos de alfabetização de adultos e cursos EFA (B2e 

B3).  
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1.3. Contexto Escolar 

 
1.3.1. As Escolas do Agrupamento 

 
O Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião é constituído por 7 

estabelecimentos de educação Pré-escolar - em cada Jardim de Infância funciona 

apenas 1 turma - e 12 escolas do 1.º Ciclo. Em relação à EB 2,3, regista-se o facto de 

haver 18 salas para 16 turmas (Tabela 2).  

Tabela 2 - Estabelecimentos de Educação/Ensino 

Estabelecimentos Ano  criação N.º salas 
N.º turmas 

(em 2013/14) 

 Pré- Escolar   

Barroncal 2000 1 1 

Carvalhais 2000 1 1 

Ladoeiro 2000 1 1 

S. Pedro 2000 1 1 

S. Tomé 1992 1 1 

Teixeira 2000 1 1 

Viariz 2001 1 1 

1º Ciclo 

EB1 de Barreiro - Teixeiró 1928 2 2 

EB1 de Barroncal - Valadares - 2 2 

Polo de Carvalhais - Gestaçô - 3 2 

EB1 de Cimo de Vila - Tresouras - 2 1 

EB1 de Fonseca - SMZ 1925 2 2 

EB1 de Igreja - SMZ - 3 3 

EB1 de Igreja – Viariz 1975 2 1 

EB1 de Ladoeiro – Frende - 2 1 

EB1 de Loivos da Ribeira 1948 2 1 

EB1 de Rua – Teixeira 1950 3 1 

EB1 de S. Pedro – SMZ 1977 2 1 

EB1 de Urgueira – Valadares 1983 2 2 

2º, 3º Ciclo – Escola Sede  

EB 2,3 Santa Marinha do Zêzere 1991 18 16 
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No que respeita à população discente, o número de alunos no agrupamento 

é superior a setecentos (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Número de alunos por anos de escolaridade 

 
 
1.3.2. Funcionamento das Escolas 

 
Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de ensino do 

agrupamento estão dependentes do transporte escolar, dividindo-se entre as 9h e 

as 17h45. (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Horário de funcionamentos das escolas 

Ciclo Número de turmas Horário 

Pré-escolar 7 
09:00 – 17:30 

1º Ciclo 19 

2º Ciclo 7 
 09:00 – 17:45 

3º Ciclo 9 

 
 
 
 
 
 
 

Escolaridade 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13  2013/14 

Pré-escolar 139 122 120 133 120 

1º 93 99 68 46 48 

2º 87 101 114 71 52 

3º 84 73 91 95 63 

4º 98 90 65 87 99 

5º 89 80 77 65 73 

6º 69 83 74 81 60 

7º 77 54 64 66 68 

8º 63 70 56 64 61 

9º 71 64 61 64 60 

CEF 35 31 44 14 - 

EFA - - 22 15 - 

Totais 905 867 856 801 704 
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1.3.3. Rede escolar/qualidade/condições dos equipamentos 

 

Os estabelecimentos do Pré-escolar, com exceção do de S. Tomé de Covelas, 

são recentes e razoavelmente equipados. Os Jardins de Infância de Barroncal, 

Carvalhais e S. Pedro estão integrados nas respetivas EB1. 

 Em relação ao 1.º Ciclo, constata-se que poucas escolas têm entre vinte e 

cinquenta anos e que algumas têm mais de setenta anos de existência. Algumas, do 

plano centenário, já não têm registos da data da sua fundação (Ver tabela 2). O Pólo 

de Carvalhais foi reconstruído em 2009. Os edifícios escolares do 1.º Ciclo estão, na 

sua maioria, numa situação de razoável conservação, no entanto, existem ainda 

alguns bastante degradados e que têm sido alvo de obras de conservação  por parte 

da Câmara Municipal. Está a ser construído um Centro Escolar em Santa Marinha do 

Zêzere, com previsão de abertura para o ano letivo de 2014/2015. 

 
1.3.4. Estrutura Organizacional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSELHO GERAL 
Sónia Teixeira 
(Presidente) 

DIRETORA 
Manuela Miranda 

Bibiana Monteiro 
(Subdiretora) 

Ana Pinto (Adjunta) 
João Garcia (Adjunto) 

Armando Ribeiro (Assessor) 

CONSELHO 

PEDAGÓGICO 
DEPARTAMENTO  PRÉ ESCOLAR 
 

DEPARTAMENTO  LÍNGUAS 

 

DEPARTAMENTO 1.º CICLO 

 

DEPARTAMENTO  MATEMÁTICAS E 
CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

DEPARTAMENTO  EXPRESSÕES 

COORDENAÇÃO 2.º CICLO 

COORDENAÇÃO 3.º CICLO 

COORDENAÇÃO PROJETOS 

COORDENAÇÃO  BE 

REPRESENTANTE  EQUIPA  
AUTOAVALIAÇÃO 

SOCIAIS E HUMANAS 
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 1.3.5. Corpo Docente 

 
Na atualidade, ano letivo de 2013/2014, o corpo docente é constituído por 

79 professores, dos quais  8 são contratados e 7 lecionam as AECs (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Docentes por ciclo/departamento 

Ciclo/departamento Número de docentes 

Pré-escolar 8 

1º Ciclo 23 

2º Ciclo 16 

3º Ciclo 21 

Ensino especial 4 

AEC’s 7 

 
 
1.3.6. Corpo Não Docente 

 

O pessoal não docente é constituído por 3 Técnicas Superiores (Psicóloga, 

Assistente Social e uma Técnica Superior que apoia a BE), 12 Assistentes Técnicos e 

45 Assistentes Operacionais. Os assistentes operacionais educativos estão 

distribuídos pelos Jardins de Infância, escolas do 1.º ciclo e pela escola sede, como 

mostra a tabela 6.  

 
Tabela 6 - Corpo não docente 

 
O número de assistentes técnicos/operacionais nos Jardins de Infância 

satisfaz as necessidades do Ensino Pré-escolar. Relativamente ao 1.º ciclo, é 

necessário encontrar uma forma de aumentar o número de horas disponíveis, uma 

vez que existem escolas sem assistentes operacionais, o que dificulta o bom 

funcionamento das mesmas. Com efeito, tendo em conta que as escolas dinamizam 

Atividades de Enriquecimento Curricular, tal como Inglês, Expressões Artísticas e 

Estabelecimentos de Ensino 
Técnicos  

Superiores 
Assistentes 

Técnicos 
Assistentes 

Operacionais 

Jardins-de-infância  4 10 

1.º ciclo  - 11 

2.º e 3.º ciclos 3 8 24 

Total  12 45 
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Atividade Física e Desportiva1, torna-se necessário que ofereçam o mínimo de 

condições, tanto pedagógicas como funcionais. Prevê-se, no entanto, que com a 

construção do Centro escolar de Santa Marinha do Zêzere esses problemas sejam 

resolvidos.  

 

1.3.7. Corpo discente 

 
A maioria dos alunos segue um percurso de formação que se inicia no Jardim 

de Infância. Ao nível local, é escassa a participação de alunos nas atividades das 

associações desportivas, recreativas e culturais, o que parece dever-se à fraca 

oferta de oportunidades de ocupação de tempos livres, assim como à dispersão 

geográfica das freguesias e falta de rede de transportes. 

 

Tabela 7 - Número de alunos por escola 

Estabelecimentos de Ensino 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

JI de Ladoeiro – Frende 14 19 12 17 15 
JI de Outeiro – Viariz 15 11 9 13 11 
JI de Senhora - S. Tomé de Covelas  17 14 13 16 15 
JI da Teixeira – Teixeira 25 19 25 25 21 
JI e EB1 de Barroncal – Valadares 43 39 41 40 43 
JI e EB1 de S. Pedro - SMZ  50 42 45 39 37 
Polo de Carvalhais (JI+EB1) – Gestaçô  80 70 64 67 51 
EB1 do Barreiro - Teixeiró  20 22 19 21 20 
EB1 de Cimo de Vila – Tresouras 13 15 16 19 16 
EB1 de Fonseca - SMZ 30 40 35 32 34 
EB de Igreja – SMZ  58 63 57 52 42 
EB1 de Ladoeiro - Frende  29 26 25 20 17 
EB1 de Loivos da Ribeira  26 26 20 16 8 
EB1 de Rua – Teixeira 13 19 15 11 14 
EB1 de Urgueira - Valadares 28 27 25 27 23 
EB1 de Igreja - Viariz 13 14 18 17 15 
EB1 de Senhora – S. Tomé de Covelas 15 19 19 - - 
EB1 de Míguas - SMZ 15 - - - - 
EB 2,3 de Santa Marinha do Zêzere  404 382 398 369 322 
Total de alunos do Agrupamento 905 867 856 801 704 

 
Como se pode verificar pela análise da tabela 7, o número de alunos tem 

oscilado com tendência para a diminuição nos últimos quatro anos letivos em quase 

                                                      
1
 Ofertas disponibilizadas no ano letivo 2013/2014. 
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todas as escolas do agrupamento.  

Aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) é oferecida a 

modalidade de educação especial. Esta abrange várias áreas e pretende dar 

resposta às incapacidades que impedem a aprendizagem, resultantes de 

deficiências de ordem sensorial, motora ou mental, perturbações de fala e da 

linguagem, de perturbações graves da personalidade ou do comportamento ou 

graves problemas de saúde. O Agrupamento integra estes alunos na vida académica 

e profissional o mais harmoniosamente possível, adotando uma lógica de escola 

inclusiva e de um acompanhamento adequado para cada aluno.  

Na EB2,3 (em instalações remodeladas e adequadas), funciona uma Unidade 

de Apoio à Multideficiência (UAM). Os alunos que frequentam esta unidade 

beneficiam de terapias específicas, nomeadamente terapia da fala, terapia 

ocupacional e fisioterapia. Em cada ano, cada aluno requer a elaboração de um 

Programa Educativo Individual e, nos casos dos alunos com mais de 14 anos, um 

Plano Individual de Transição, concretizado mediante o estabelecimento de 

parcerias locais. O objetivo é facilitar a transição destes alunos para a vida ativa. 

Neste domínio, colaboram 4 docentes.  

Encontram-se sinalizados em todo o Agrupamento 36 alunos2, que 

representam uma percentagem de cerca de 5,2% dos discentes. Este número é 

preocupante por se tratar de crianças com dificuldades de aprendizagem ou 

portadoras de um determinado tipo de deficiência. Importará, pois, encontrar 

meios humanos, técnicos, didáticos e pedagógicos para que o apoio que lhes é 

devido seja realmente o adequado e, concomitantemente, possibilite avanços ao 

seu processo de crescimento, independência e autonomia. 

 

1.3.7.1. Condições sócio económicas dos alunos 

 

Neste campo, constatamos que o número de alunos com apoio social é na 

ordem dos setenta por cento (Tabela 8).   

                                                      
2
  Dados relativos ao início do ano letivo 2013/2014 
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Tabela 8 - Alunos que beneficiam da Ação Social Escolar (ASE)3
 

Nível de Ensino Total alunos ESCALÕES TOTAL ALUNOS 

A % B % A+B % 
Pré-Escolar 120 54 45% 33 27,5% 87 72,5% 

1ºCiclo 
 

262 135 51,5% 51 19,4% 186 70,9% 

2ºCiclo 
 

133 74 55,6% 38 28,6% 112 84,2% 

3ºCiclo 
 

189 96 50,7% 41 21,6 137 72,3% 

Total 704 359 50,9% 163 23,1 522 74,1% 

 

A análise da tabela anterior permite-nos verificar que o número de alunos com 

carências económicas representa quase três quartos das crianças e alunos do 

Agrupamento. A percentagem mais elevada verifica-se no 2.º ciclo.  

Tem vindo, também, a aumentar o número de encarregados de educação em 

situação de desemprego, o que aumenta substancialmente o número de pedidos de 

atribuição de suplemento alimentar. 

 

1.4. Resultados 4 

 

Conscientes de que a caracterização do Agrupamento se enquadra e completa num 

ciclo contínuo de resultados escolares, a análise dos valores relativos aos últimos três anos 

letivos (de 2010/2011 a 2012/13) expõe uma linha de variabilidade da taxa de sucesso 

global do Agrupamento e a avaliação interna e externa nos últimos 3 anos. Ao nível 

interno, a taxa de sucesso mais alta registou-se em 2010/11 com uma descida em 2011/12, 

voltando a subir no último ano letivo (Ver Tabela 9).  

 

 

 

                                                      
3
  Dados relativos ao ano letivo 2013/2014 

4
 Relatório TEIP 2012/2013, DGE  
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1.4.1. Resultados escolares  

 

1.4.1.1. Avaliação Interna 

 

Tabela 9 - Taxa Global de Sucesso 

Ano letivo Taxa global de sucesso 

1ºCiclo  2º Ciclo 3º Ciclo 
2010/2011 95,5% 92,5% 89,07 

2011/2012 92,81% 76,35% 79,55 

2012/2013 95,52% 90,98% 86,96 

 
 

1.4.1.2. Avaliação Externa  - 4.º, 6. e 9.º anos de Português e Matemática (Tabela 12) 

 
Tabela 10 - Taxa Global de Sucesso 

Ano letivo Taxa de sucesso – Avaliação externa  

1ºCiclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Port. Mat.     Port.  Mat. Port.               Mat. 

2010/2011 73% 80% 56% 46%    33%         28% 

2011/2012 52% 28% 59% 42%    28%         42% 

2012/2013 40% 36% 27% 21%    31%         35% 

 
 

Relativamente às Provas de Aferição de Língua Portuguesa e Prova Final do 1.º ciclo, 

os resultados são pouco satisfatórios. A tendência é de progressiva descida, tendo-se 

verificado, no último ano letivo, um diferencial de 9% comparativamente à média nacional. 

Em  Matemática, verificamos que os resultados mais baixos ocorreram em 2011/12. Em 

2012/13, assistiu-se uma ligeira subida. Apesar disso,  os resultados alcançados (36%) estão 

aquém dos da média nacional (57%). 

Quanto ao 2.º ciclo, em relação à disciplina de Português, os resultados das Provas 

de Aferição e Prova Final revelam um decréscimo relativamente ao ano anterior, 

verificando-se um diferencial negativo em relação à média nacional de 12,5%. Do mesmo 

modo, registou-se uma queda dos resultados da prova final de Matemática, com um 

diferencial negativo de 12,9% para a média nacional. Apesar de terem sido mobilizados os 

recursos disponíveis para apoiar os alunos com mais dificuldades, os resultados ficaram 

aquém das metas estabelecidas no domínio da avaliação externa. 
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Comparativamente com o ano letivo de 2011/2012, no 3.º ciclo, verificou-se, em 

2013/14, uma ligeira subida dos resultados a Português, ficando, no entanto, também 

aquém da média nacional, com um diferencial negativo de 6,5%. Em Matemática, pelo 

contrário, verificou-se um ligeiro decréscimo da taxa de sucesso, acompanhando a 

tendência nacional, situando-se a diferença entre a média do agrupamento e a média 

nacional em -1,8%. Também neste ciclo, foram disponibilizados aos alunos apoios 

diferenciados que não surtiram o efeito desejado. A melhoria destes resultados é um 

desafio que implica um uso mais eficaz dos recursos humanos e materiais disponíveis e 

uma melhor definição dos planos de ação, de modo a serem atenuadas as dificuldades 

dos alunos. 

O cenário apresentado acima resulta  de um  conjunto de fatores que, de alguma 

forma, tem influenciado  o sucesso educativo, no entanto, não é impeditivo da vontade 

conjunta de toda a comunidade para ultrapassar as dificuldades que se têm pautado mais 

marcadamente em alguns anos. De referir que o Plano de Melhoria está concebido para  

oferecer propostas concretizáveis, capazes de impulsionar a aprendizagem e a autonomia 

e, por consequência, indicar resultados favoráveis que vão de encontro aos objetivos 

traçados neste Projeto. Pretendemos que os nossos alunos se tornem mais autónomos, 

pois só desta forma tornar-se-ão mais aptos para responderem aos desafios que terão de 

enfrentar na vida escolar e, posteriormente, na vida ativa.  

 

1.4.2. – Abandono e absentismo 

 

No 1.º ciclo, não se registaram casos de abandono nos últimos anos. Também no 2.º 

e, sobretudo, no 3.º ciclo, o abandono escolar, que há alguns anos tinha uma expressão 

significativa, diminuiu, tendo atingido zero casos nos últimos 3 anos. Estes resultados 

devem-se ao trabalho articulado de vários atores, nomeadamente dos Diretores de 

Turma, do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens e da Segurança Social. 
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No que diz respeito ao absentismo, podemos considerá-lo residual, tendo-se 

verificado apenas um caso nos últimos 3 anos, devidamente sinalizado. 

 

1.4.3. – Indisciplina 

 
Embora nos possamos orgulhar do clima de segurança que reina nos diferentes 

estabelecimentos de ensino que integram este Agrupamento, verificam-se, 

pontualmente, casos de violência que resultam essencialmente de brincadeiras entre 

alunos e que, raramente, têm consequências graves. 

No primeiro ciclo, os casos de indisciplina são pouco expressivos e facilmente 

controláveis, não se registando a aplicação de quaisquer medidas. Nos 2.º e 3.º ciclos, 

verificou-se no ano letivo anterior um ligeiro aumento dos casos de indisciplina, 

sobretudo em contexto de sala de aula, mas também no recinto escolar, tendo sido 

aplicadas doze medidas disciplinares corretivas e duas sancionatórias. Os recursos 

existentes, nomeadamente, o GAAF e o SPO têm trabalhado, conjuntamente com os 

professores, alunos e pais/encarregados de educação, para que se aumentem as 

competências sociais de determinados grupos de alunos, de modo a reduzir os problemas 

referidos. 

 

1.4.4. Oferta Educativa 

 
Tabela 11 – Oferta do agrupamento no ano letivo 2012/13 

Nível de ensino/Ciclo Oferta N.º  turmas Total de turmas 
 

Pré-escolar JI 7 7 

1.º ciclo 
5
(*) 19 (*) 

2.º ciclo 5.º ano 4  
7 6.º ano 3 

3.º ciclo 7 3  
9 8 3 

9 3 

                                                      
5
 (*) Todas as turmas do 1.º ciclo são mistas, à exceção da turma A 14, da EB1 de Igreja, SMZ  que é 

constituída apenas por alunos do 4.º ano. Nas escolas de Ladoeiro, Loivos da Ribeira, Cimo de Vila, S. 

Pedro, Teixeira e Viariz existe apenas 1 turma em cada uma delas que integra alunos dos 4 anos de 

escolaridade. As retantes turmas integram alunos de, pelo menos, dois anos de escolaridade.  
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No presente ano letivo, o agrupamento oferece apenas uma oferta formativa do 

tipo regular. Não obstante, faz parte da sua estratégia abrir-se a novos desafios, 

nomeadamente os cursos vocacionais e CEF. 

 

1.4.5. Parcerias Educativas 

 

 No desenvolvimento da acção educativa e na procura de soluções alternativas,  o 

esforço é o de melhor estruturar a relação e a rede de parcerias entre a comunidade 

escolar e a comunidar local. Nos últimos anos têm sido estabelecidos  protocolos  com os 

diversos entidades/instituições de referência na região e que têm contribuído para o 

enriquecimento das vivências e das atividades desenvolvidas  no Agrupamento.  

Pretendemos aprofundar as relações estabelecidas até agora, destacando-se as 

seguintes (Tabela 12):   

 

Tabela 12 - Entidades parceiras 

Entidades/ 

instituições locais 

 

Objetivos a desenvolver 

 

Câmara Municipal de Baião - Colaborar no projeto “Eco-escolas”; 
- Colaborar na dinamização de atividades e implementação de projetos 
e no PAA; 
- Apoiar a BE do Agrupamento, através do SABE. 
 

Santa Casa da Misericórdia 
 de Baião 
 

- Colaborar na implementação de projetos e no PAA 

Comissão de Protecção de  
Crianças e Jovens de Baião 

- Acompanhar alunos (e respetivas famílias) em situação de risco; 
- Colaborar na prevenção de situações de risco, em parceria com o 
GAAF e outras instituições parceiras. 
 

Associação de Pais - Colaborar na implementação de projetos e no PAA; 
- Colaborar na comunicação escola/família; 
- Colaborar no processo de autoavaliação do agrupamento. 
 

Guarda Nacional Republicana - Colaborar na implementação de projetos e no PAA, nomeadamente na 
dinamização de ações de sensibilização para aluno e pessoal não 
docente. 
 

Bombeiros Voluntários de  
Santa Marinha do Zêzere 

- Colaborar com o Agrupamento no âmbito do Plano de Segurança. 
- Colaborar no projeto “Promoção para a saúde”; 
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- Partilhar com o Agrupamento experiências e conhecimentos 
relacionados com boas práticas, essencialmente vocacionadas com a 
proteção civil. 
 

Centro Regional de 
Segurança Social Norte - 
Serviço Local de Baião 
 

- Prestar apoio social a alunos/família encaminhados pelo agrupamento. 

Centro de Saúde – Programa  
Escolas  Promotoras de 
Saúde 
 
 
 

- Articular com o Agrupamento as valências do Gabinete de 
Aconselhamento a Jovens; 
- Promover e realizar ações de sensibilização destinadas aos elementos 
da comunidade educativa; 
- Colaborar no diagnóstico de crianças com NEE; 

Juntas de Freguesia 
 

- Colaborar na implementação de projetos e no PAA; 

Associação Industrial e 
Empresarial de Baião 
 

- Promoção de colóquios e outros eventos de articulação do mundo 
empresarial com a Escola; 
- Promover espaços de diálogo entre os alunos do Agrupamento e os 
Jovens empresários, incentivando a criatividade e o empreendedorismo 
local. 
 

Universidade Católica  
Portuguesa 

- Promover ações de sensibilização/formação para docentes do 
agrupamento; 
- Colaborar no processo de autoavaliação do agrupamento e na 
conceção de instrumentos de apoio à colaboração e implementação do 
Projeto Educativo TEIP, através do perito externo. 

 

2. Análise SWOT 

 
A análise SWOT que se apresenta foi construída a partir da auscultação dos 

elementos da comunidade educativa e análise dos documentos orientadores do 

agrupamento (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Quadro de análise SWOT - diagnóstico 

Fa
to

re
s 

In
te

rn
o

s 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Existência de clubes e projetos dinâmicos. 

- Biblioteca Escolar integrada na Rede de 

Bibliotecas Escolares e apoiada pelo Plano 

Nacional de Leitura. 

- Elevados índices de assiduidade por parte 

da generalidade do pessoal docente. 

- Existência de uma equipa multidisciplinar. 

- Reduzida taxa de abandono escolar. 

- Dificuldade de ligação entre escolas, devido 

à dispersão geográfica. 

- Pouca divulgação das boas práticas. 

- Deficiente articulação entre departamentos 

/ ciclos. 

- Falta de percursos diversificados para 

alunos, em especial com insucesso escolar e 

das NEE. 
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- Reduzida taxa de absentismo. 

 

- Equipamento informático ainda insuficiente 

em algumas escolas do agrupamento, quer 

para alunos, quer para professores. 

- Reduzida utilização das tecnologias de 

informação nos processos de ensino-

aprendizagem. 

- Excesso de burocracia interna. 

- Aulas/atividades de Apoio ao Estudo pouco 

estruturadas. 

- Resultados das classificações nos exames de 

Português e Matemática 

- Alguns constrangimentos, a nível de espaço, 

na escola-sede. 

- Divulgação/informação de atividades 
realizadas junto da comunidade. 

Fa
to

re
s 

Ex
te

rn
o

s 

Ameaças Oportunidades 

- Acessibilidades - relevo montanhoso 

dificultando as deslocações. 

- Taxa de desemprego elevada. 

-Conjuntura económica desfavorável. 

-Baixos níveis de escolaridade dos 

Encarregados de Educação 

-Défice de envolvimento da comunidade. 

- Diminuição do número de alunos devido ao 

envelhecimento da população residente e à 

baixa taxa de natalidade. 

- Tempo de percurso nos transportes 

escolares que, em algumas situações, 

diminuem significativamente o tempo útil de 

estudo e de descanso dos alunos. 

- Construção do Centro Escolar de Santa 

Marinha do Zêzere. 

- Melhoria da qualificação dos Encarregados 

de Educação. 

- Reforço de parcerias com instituições locais 

e regionais. 

 

 
 

3. Critérios para a constituição de turmas e organização dos horários 

 

Os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários são 

definidos anualmente pelo Conselho Pedagógico, depois de consultados os 

departamentos, e sendo emitido um parecer pelo Conselho Geral. Do mesmo 

modo, a constituição das turmas é feita de acordo com um conjunto de orientações, 

aprovadas pelo Conselho Pedagógico e ouvido o Conselho Geral. 

Os procedimentos relativos à organização do trabalho escolar deverão ser 

pautados por critérios de natureza pedagógica e adequação científica. 

17 
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4. Projetos/clubes  

 

 No 1º ciclo, no sentido de garantir a escola a tempo inteiro, o Agrupamento 

promove atividades de Enriquecimento Curricular frequentadas pela totalidade dos 

alunos, na área das expressões (Expressão Musical e Expressão Plástica), Educação 

Física e Inglês. Nos 2.º e 3.º ciclos têm sido implementados projetos e clubes que 

visam a formação integral dos alunos e a melhoria do sucesso educativo (Ver Tabela 

14).  

 

Tabela 14 - Projetos existentes no Agrupamento 

Projeto 

 

Descrição/objetivos 

 

Eco-escolas  Atividades no âmbito do ambiente e da sustentabilidade. Permitiu 

ganhar o Galardão e a bandeira Verde. 

 

PESES (Projeto Educação para a 
Saúde e Educação Sexual)  
 

O Projeto Educação para a Saúde e Educação Sexual (PESES) 

pretende promover hábitos de vida saudável em meio escolar.  

 

Rede de Bibliotecas Escolares:  
- Bibliotecas Escolares  
(Nacional)  

A BE está integrada na Rede de Bibliotecas Escolares, o que 
permite o desenvolvimento de trabalho integrado no domínio da 
promoção da leitura e das literacias. O acompanhamento 
interconcelhio promove apoio técnico e pedagógico. A aplicação 
do modelo de autoavaliação permite reconhecer os pontos fortes 
e os pontos fracos. A BE tem sido referenciada como polo de 
inovação e boas práticas.  
 

Ler +  
(Nacional)  

A implementação do Plano Nacional de Leitura tem vindo a 
aumentar as boas práticas em algumas ações nos domínios da 
leitura e da literacia.  
 

Clube da Floresta Promoção de atividades relacionadas com a sensibilização e 
educação da população escolar para a preservação da floresta, 
através do conhecimento da sua importância socioeconómica, 
cultural e ambiental, bem como da promoção dos 
comportamentos e das atitudes mais apropriadas para a 
conservação da floresta e do meio no qual está inserida. 
 

Clube de proteção civil Desenvolvimento de atividades que visam preparar a comunidade 
educativa em geral para a prevenção contra a ocorrência de 
acidentes. Fornecer informação sobre os procedimentos corretos 
a adotar em situações de emergência. 
 

Clube de jornalismo Produção de textos a divulgar do jornal do Agrupamento “Entre 
Aspas”. 
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O Programa de Orientação 
Escolar e Profissional  
 

Organização e desenvolvimento de atividades, nomeadamente 

ações de esclarecimento e sensibilização e realização de 

Orientação Escolar e  

Vocacional, com o objetivo de auxiliar os alunos na escolha do 

seu percurso formativo e/ou profissional. 

  

 

5. Plano de Ação 

 

5.1- Áreas de Intervenção 

 
O programa TEIP e a avaliação diagnóstica permitiram a definição de um 

projeto edificado em quatro domínios prioritários de intervenção: Eixo 1. Apoio à 

melhoria das aprendizagens; Eixo 2. Prevenção do abandono, absentismo e 

indisciplina; Eixo 3. Gestão e Organização / Monitorização e Avaliação; e Eixo 4. 

Relação Escola – Família – Comunidade e Parcerias (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Projeto TEIP 

 
Eixo 1 – Apoio às 
Aprendizagens 

Eixo 2 – Abandono, 
absentismo e 
indisciplina 

Eixo 3 – Gestão e 
Organização 

Eixo 4 – Relação 
Escola-Comunidade 

P
ro

je
to

 T
EI

P
 

 
E1/01. Assessoria 
Pedagógica 1 
 
 
E1/02. Assessoria 
Pedagógica 2 
 
 
E1/03. Lê, interpreta 
e escreve 
 
 
E1/04. Permuta de 
Áreas Curriculares 

 
E2/01. Tutorias 
 
 
E2/02. Programa de 
Orientação Escolar e 
Vocacional 
 
 
E2/03. Ações de 
sensibilização 
dirigidas a alunos e 
pais/EE 
 
 
 
 
 
 

 
E3/01. Gestão e 
Organização  
 
 
E3/02. Monitorização e 
Avaliação 
 
 
E3/03. Supervisão 
colaborativa 
 
 
 

 
E4/01. Gabinete 
Apoio ao Aluno e à 
Família 
 
 
E4/02. Atividades 
abertas à 
comunidade (Ações 
de sensibilização, 
atividades no 
âmbito do PAA, …) 
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6. Objetivos Gerais  

 

- Diminuir o insucesso escolar. 

- Garantir a conclusão do 3.º ciclo do Ensino Básico e a transição dos jovens 

para o Ensino Secundário e Profissional. 

- Prevenir a indisciplina, o abandono e o absentismo escolares. 

- Melhorar os resultados da avaliação externa. 

- Ativar a participação e a relação escola-família. 

 

6.1 Objetivos Estratégicos 

 
 

E1/01. Aumentar os índices de sucesso educativo dos alunos do 1.º ciclo, 

especialmente, nas disciplinas de Português e Matemática.  

E1/02. Aumentar as taxas de sucesso nas provas de avaliação externa nas 

disciplinas de Português e Matemática.  

E1/03. Superar as dificuldades evidenciadas pelos alunos no domínio da leitura 

e da escrita.  

E1/04. Fomentar a pedagogia diferenciada. 

 

E2/01. Gerar um compromisso entre o professor tutor/aluno/encarregado de 

educação;  

E2/01/02/03. Fomentar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

do aluno; prevenir e diminuir as situações-problema de indisciplina; 

estimular a aprendizagem e melhorar os resultados escolares; facilitar a 

aprendizagem cooperativa e o compromisso interpessoal.  

E2/02/03. Auxiliar os alunos na escolha do seu percurso escolar e/ou 

profissional: 
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E3/01. Facilitar a relação interdisciplinar, interciclos e interpares, segundo e 

seguindo uma atitude de corresponsabilização e de autoavaliação.  

E3/02. Refletir e melhorar os dispositivos de avaliação implementados em cada 

plano de ação. 

E3/03. Supervisionar as práticas pedagógicas a partir da presença em sala de 

aula de outros professores (com caráter voluntário)  

E4/01/02. Ativar a participação e o relacionamento escola / família / 

comunidade. 

 

7. Operacionalização do Plano de Ação 

 

Considerando os eixos prioritários, os objetivos gerais e específicos foram 

definidas iniciativas, projetos e ações concretas, concertadas e articuladas, através 

de uma metodologia participativa.  

O plano de ação é anualmente construído e estrutura-se sob a forma de um 

plano de melhoria, edificado em eixos de intervenção. O modelo proposto é um 

modelo de desenvolvimento e de autoavaliação sistemáticos e, nesse propósito, é 

um documento dinâmico e em permanente atualização, sujeito a ajustes e 

alterações que visam melhorar as práticas educativas e aumentar os índices de 

sucesso educativo (Tabela 16).  

 

Tabela 16 – Objetivos Gerais 

Ação Destinatários Objetivos Gerais 

E1/01. Assessoria 1 
(PT e MAT) 

1.º ciclo Melhorar aprendizagens por aplicação de uma 
pedagogia diferenciada (dentro e fora sala aula) 

E1/02. Assessoria 2 
(PT e MAT) 

2.º e 3.º ciclos Melhorar aprendizagens a PT e MAT criando grupos 
de homogeneidade relativa (dentro e fora sala aula) 

E1/03. Lê, interpreta 
e escreve 

4.º, 5.º, 6.º, 7.º 
e 8.º 

Melhorar a leitura por via de atividades de leitura, 
interpretação, escrita e reescrita de textos 

E1/04. Permuta de 
Áreas curriculares 

2.º e 3.º ciclos Aumentar o sucesso escolar, através de pedagogias 
diferenciadas 

E2/01. Tutorias 
 

2.º e 3.º ciclo  Melhorar o desempenho escolar por via da aplicação 
de um plano de trabalho individual e/ou grupal 
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E2/02. Programa de 
Orientação Escolar e 
Vocacional 

2.º e 3.º ciclos, 
pais/EE 

Orientar os alunos na escolha do seu percurso 
escolar e/ou profissional 

E2/03. Ações de 
sensibilização para 
alunos e pais/EE 

Comunidade  Melhorar o sucesso escolar e orientar os alunos para 
a vida ativa na sociedade 

E3/01. Gestão e 
Organização Equipa de 

autoavaliação 

Acompanhar e monitorizar o projeto TEIP, 
assumindo uma lógica interativa de ação-reflexão-
ação 

E3/02.Monitorização 
e Avaliação 

E3/03. Supervisão 
colaborativa 

Educadores e 
professores do 
agrupamento 

Melhorar as práticas letivas 

E4/01.Gabinete 
Apoio ao Aluno e à 
Família 

2.º e 3.º ciclos  Ativar a participação dos pais/EE e articular o 
trabalho da equipa multidisciplinar com a vida 
escolar e familiar. 

E4/02. Atividades 
abertas à 
comunidade (Ações 
de sensibilização, 
atividades no âmbito 
do PAA, …) 
 

Comunidade Promover, aumentar e melhorar a relação escola, 
família e comunidade 

 

8.  Avaliação do PE 

 
             De forma a se conhecer o grau da eficiência e impacto das ações, serviços e 

atividades, e contribuir para a melhoria do serviço prestado pelo agrupamento, 

prevê-se a avaliação dos serviços prestados pelo mesmo.  

O acompanhamento e avaliação da execução do Projeto Educativo é uma 

competência do Conselho Geral que representa a comunidade educativa. As 

diferentes estruturas pedagógicas e órgãos escolares devem fazer o 

acompanhamento e avaliação das áreas de intervenção. 

 Sendo o Projeto Educativo um plano de intenções, concretizado em ação, 

através do Plano de Melhoria, deverá ser objeto de avaliação anual, de forma a 

aferir a consecução das suas metas e objetivos. 

Esta avaliação inscreve-se num modelo de autoavaliação de 

desenvolvimento e de melhoria gradual. 

 

O Projeto Educativo foi aprovado em reunião de Conselho Geral em 31 de outubro de 2013 


