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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A construção deste Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) obedeceu a vários procedimentos: 

aprovação do grupo de trabalho designado em Conselho Pedagógico; recolha e organização de 

informação diferenciada relativa aos anos 2015 a 2018; análise diagnóstica de matriz SWOT; 

elaboração e apresentação de uma proposta de projeto a todos os departamentos, para 

apreciação e recolha de contributos; reformulação e apresentação do documento ao Conselho 

Pedagógico; aprovação do PEA pelo Conselho Geral. 

 

1. ENQUADRAMENTO  

 

O tempo em que vivemos carateriza-se pela instabilidade e pela imprevisibilidade inerentes a 

constantes e complexas transformações sociais e tecnológicas, que colocam aos indivíduos, às 

instituições e à sociedade no seu conjunto desafios, também eles, cada vez mais complexos. 

Nesta perspetiva, espera-se da Escola – enquanto ambiente propício à aquisição de múltiplas 

literacias que os indivíduos necessitam de mobilizar para enfrentarem com sucesso tais exigências 

– uma necessária reconfiguração, adotando estratégias abrangentes, inclusivas e multifacetadas, 

onde a transversalidade e a flexibilidade sejam denominadores comuns (cf. Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória). 

A educação, nomeadamente em espaço escolar, é, pois, um alicerce fundamental para o futuro 

das pessoas e das sociedades. Daí que a UNESCO tenha incluído a educação de qualidade para 

tod@s na Agenda 2030. Aposta onde convergem questões relacionadas com as temáticas da 

sustentabilidade, interculturalidade, igualdade, identidade, cidadania, participação democrática, 

inovação e criatividade – entre outras que alimentam os grandes debates da atualidade e nos 

colocam no encalço dos “sete saberes necessários à educação do futuro” postulados por Edgar 

Morin e invocados por Guilherme d’Oliveira Martins, justamente, no prefácio do referido Perfil 

dos Alunos: 

 prevenir o erro e a ilusão através do conhecimento;  

 ensinar o contexto e o conjunto em lugar do conhecimento fragmentado;  

 reconhecer o elo unicidade-diversidade da condição humana;  

 desenvolver uma identidade planetária, tendo a humanidade como comunidade de 

destino;  

 reconhecer o inesperado e o incerto como marcas do nosso tempo;  

 educar para a compreensão mútua entre pertenças e culturas diferentes;  

 desenvolver uma ética de acordo com uma cidadania inclusiva. 

É neste quadro que sustentamos o PEA. É nosso propósito contribuir para o desenvolvimento da 

personalidade e das capacidades dos alunos, mas também para o progresso social e a superação 
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das desigualdades (económicas, sociais, culturais). De facto, acreditamos que a Escola não se esgota 

no ensino, devendo promover e assegurar a educação para os valores e para a cidadania.  

Este documento explicita, assim, “os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os 

quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa" (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, 

atualizado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 02 de julho), para os próximos três anos. Para a sua 

prossecução, além da Constituição da República Portuguesa, adotam-se como documentos de 

referência: 

 a Lei de Bases do Sistema Educativo, que estabelece o quadro geral do sistema educativo 

português (Lei nº 46/1986); 

 o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que identifica princípios, valores e 

áreas de competência essenciais para o cidadão do século XXI e constitui uma referência 

para a organização do sistema educativo (Despacho nº 6478/2017); 

 o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, que permite às escolas aderentes uma 

gestão curricular autónoma e flexível, de acordo com o Perfil dos Alunos (Despacho nº 

5908/2017); 

 a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que integra um conjunto de direitos e 

deveres que devem estar presentes na formação de crianças e jovens e converge com o 

Perfil dos Alunos (Despacho nº 6137/2016); 

 as Aprendizagens Essenciais (Despachos nº 6944-A/2018 e nº 8476-A/2018), conducentes 

ao desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos Alunos, no pressuposto do 

que deve/pode ser aprendido por todos; 

 O Regime Jurídico da Educação Inclusiva (Decreto-Lei nº 54/2018), que estabelece para 

todos os alunos respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação e 

formação facilitador da sua plena inclusão social. 

 o Currículo dos Ensinos Básico e Secundário, que estabelece os currículos respetivos, os 

princípios orientadores, a operacionalização e avaliação das aprendizagens de acordo com 

o previsto no Perfil dos Alunos (Decreto-Lei nº 139/2012, Decreto-Lei nº 55/2018; Portaria 

nº 223-A/2018); 

 as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, que garantem a necessidade de 

articulação com o 1.º Ciclo do Ensino Básico nas metodologias e na valorização de todas 

as áreas curriculares (Despacho nº 9180/2016);  

 

A intencionalidade educativa do AEIDH orienta-se, portanto, para o desenvolvimento pessoal e 

para a formação de cidadãos autónomos, responsáveis, solidários, cultos, críticos e 

democraticamente comprometidos. As práticas organizacionais e relacionais refletirão esses 

valores, tendo em consideração as seguintes referências. 

ALUNOS: o PEA assenta numa conceção dinâmica de desenvolvimento pessoal integral e de 

complementaridade das formações académica e social, desenvolvendo-se em torno de três 

grandes eixos: i) a dimensão global do indivíduo; ii) o aluno como sujeito e autor no processo de 

ensino-aprendizagem; iii) a educação para a cidadania. O Plano Anual de Atividades concretizará 

os princípios, objetivos e finalidades aqui delineados. 

DOCENTES: não dependendo exclusivamente do AEIDH, a estabilidade, competência e 

identificação do corpo docente com o PEA são decisivos para o seu sucesso. Neste sentido, a 
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qualidade do ambiente de trabalho e a valorização das relações pessoais constituem uma 

prioridade, bem como a naturalização do trabalho colaborativo nas diferentes fases do processo 

educativo. Promover e facilitar o acesso dos docentes a ações de formação e seminários que 

lhes permitam desenvolver-se profissionalmente. 

FAMÍLIAS: A ação conjunta escola-família favorece a partilha de informação sobre os alunos e o 

desenvolvimento da sua formação global, pelo que a participação dos pais e encarregados de 

educação no desenvolvimento do PEA é essencial. Eventos culturais, desportivos, lúdicos e de 

formação são momentos privilegiados para estabelecimento e estreitamento de laços com as 

famílias. 

 

 

 

2. CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

O AEIDH situa-se numa zona central da cidade do Porto, na União das Freguesias de Lordelo do 

Ouro e Massarelos, que possui uma área total de 5,34 km² e uma população de cerca de 30 000 

habitantes. A antiga freguesia de Lordelo do Ouro tem cerca de 22000 habitantes, uma densidade 

populacional de cerca de 6000 habitantes/km² e uma taxa de atividade da população de 45,5%. A 

antiga freguesia de Massarelos tem cerca de 7000 habitantes, uma densidade populacional de 

cerca de 3500 habitantes/km² e uma taxa de atividade da população de 48,4%. Dispondo de fácil 

acesso através de transportes públicos, nesta zona imperam os serviços (comércio, banca, 

seguros, faculdades). 

Trata-se de uma freguesia urbana e desenvolvida, com vários locais de referência obrigatória, tais 

como: 

 o Palácio de Cristal, um marco não só da freguesia como também da própria cidade do 

Porto, apesar de o edifício original já não existir, tendo sido construído em seu lugar o 

Pavilhão Desportivo Rosa Mota; 

 o Museu Romântico da Quinta da Macieirinha e a Casa Tait; 

 o Museu do Carro Elétrico, inaugurado em 1992, que funciona como uma homenagem ao 

carro elétrico e seus antecessores; 

 a Igreja do Corpo Santo de Massarelos, situada nos becos e arruamentos mais típicos, 

junto à Rua da Restauração; 

 o Pólo Universitário, representado pela Faculdade de Letras, pela Faculdade de 

Arquitetura e pela Faculdade de Ciências; 

 a Casa da Música, situada na Rotunda da Boavista, a meio caminho entre o centro 

histórico e a Foz, do prestigiado arquiteto e urbanista holandês Rem Koolhaas; 

 a Casa das Artes, com um auditório para cerca de 200 espetadores; 

 a Fundação de Serralves, abrigando um valioso espólio de arte contemporânea; 
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 a Fundação Manuel António da Mota, dentro do revitalizado Mercado do Bom Sucesso; 

 o Jardim Botânico, situado nos jardins da Quinta do Campo Alegre ou Casa dos Andresen; 

 o Teatro do Campo Alegre, que dispõe de quatro salas (Auditório, Café-Teatro, Cine-

Estúdio e Sala-Estúdio) e três apartamentos equipados para residências artísticas; 

 o Planetário do Porto, o maior planetário digital em funcionamento em Portugal; 

 a torre Pedro Sem, classificada pelo IPPAR como Monumento Nacional desde 1910; 

 o edifício Vodafone, eleito Edifício do Ano, no concurso 2010 ArchDaily Building of the Year 

Awards, na categoria Institucional. 

A freguesia é demarcada por uma vasta extensão do rio Douro, presença forte da paisagem, 

apresentando-se a ponte da Arrábida como um vetor agregador de Massarelos a Lordelo do 

Ouro. Dotada de diversas infra estruturas ao nível escolar, apoio social, cultural e desportivo, a 

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos é rica em coletividades e iniciativas que 

visam envolver a população. 

A sede da União das Freguesias localiza-se na Rua de Serralves, no Edifício Administrativo da 

antiga Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro, com extensão administrativa no Edifício da antiga 

Junta de Freguesia de Massarelos, no Campo Alegre. 

  

 2.1 ALUNOS                                

 
Como a leitura do quadro 1 ilustra, entre 2016 e 2019, tem-se verificado um ligeiro aumento da 

população estudantil, que se tornou mais expressivo a partir do ano letivo de 2017-18, que pode 

ser explicado pela abertura de Cursos de Educação e Formação e também pelo ligeiro aumento de 

alunos que se verificou no 3ºciclo do ensino regular. No presente ano letivo, essa tendência 

manteve-se em todos os níveis de ensino, com exceção do ensino secundário regular (que não 

sofreu qualquer alteração) e do ensino profissional, que apresentou um decréscimo de 10 alunos.  

Grande parte da população estudantil que frequenta o agrupamento é oriunda de agregados 

familiares com rendimentos baixos e carências económicas, o que está correlacionado com o 

facto de uma percentagem significativa de alunos usufruir de apoios económicos no âmbito do 

ASE, destacando-se o ano letivo de 2017-18, em que quase metade dos alunos do agrupamento 

recorreram a tal apoio, como o quadro 2 ilustra.  

 

Ano 
letivo 

Pré 
escolar 

1ºciclo 2º ciclo 3ºciclo CEF Secundário 
(regular) 

Profissional Total 

2015-16 96 271 150 175 0 0 77 769 

2016-17 93 298 163 165 0 0 47 766 

2017-18 
99 292 155 

204 42 
0 56 848 

2018-19 
103 303 157 

206 56 
0 46 871 

 

Quadro 1 - Número de Alunos AEIDH 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IPPAR
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
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Ano 
letivo 

Total 
Alunos 

Nº Alunos 
ASE 

 
% 

2015-16 769 354 46 
2016-17 766 358 46,7 
2017-18 

848 416 49,1 
2018-19 

871 383 44 
 

Quadro 2 - Número de Alunos com Apoio Social Escolar 

 

Em termos de resultados escolares, entre 2015-17, nos 2º e 3º ciclos, todos os níveis de aprovação 

se situam acima de 96%, no 1º ciclo, e de 90% nos 2º e 3ºciclos. No ano letivo seguinte, os níveis de 

sucesso desceram ligeiramente nos 2º e 3º, para os 87% e 84%, respetivamente, mantendo-se, 

contudo, em níveis considerados bastante satisfatórios. 

 Não obstante, em termos de classificações externas no final do 3º ciclo, e no que diz respeito às 

classificações obtidas pelos alunos nos exames nacionais de Português e Matemática, o 

panorama é menos satisfatório e a média geral tem sido sempre negativa, oscilando entre 2,34 e 

2,54 no período homólogo, como se pode verificar no quadro 4. 

 

 
 
 
 
 

Quadro 3  - Percentagem de sucesso no ensino básico (2015-2018) 
 

 

 
 
 
 
 

Quadro 4 -  Média das classificações externas no final do 9ºano (2015-2018) 
 

 

 

 2015-16 2016-17 2017-18 

1º ciclo 97,5 97% 98% 

2º ciclo 96,7% 92,8 87,1% 

3º ciclo 96,7% 99,3% 84,4% 

 2015-16 2016-17 2017-18 

Português 2,73 2,63 3,05 

Matemática 2,19 2,06 2,03 

CE Geral 2,46 2,34 2,54 
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2.2 PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE                          

 
A leitura do quadro 5 demonstra que, em movimento inverso à evolução do número de alunos do 

AEIDH, entre 2015-2019, o pessoal docente tem vindo a sofrer uma redução, o que acarreta 

constrangimentos de vária ordem. 

 
Também se verifica que, embora, no ano letivo de 2015-16, a maioria dos docentes que exerciam 
funções no agrupamento pertencessem ao quadro (66%), apenas 55% da população docente se 
encontra nesta situação no ano letivo de 2018-19. Verifica-se, assim, que a mobilidade docente 
aumentou expressivamente entre os anos letivos que balizam esta recolha de informação e que 
enquanto o número de professores do quadro do agrupamento diminuiu drasticamente entre 
2015-2019, o número de docentes pertencentes ao quadro de zona pedagógica praticamente 
duplicou. 

 

 
Ano 

letivo 
QA QZP CA Total 

2015-16 106 12 42 160 

2016-17 100 12 72 184 

2017-18 
77 19 82 178 

2018-19 
74 25 35 134 

 
Quadro 5 -  Pessoal docente 

 

 
 

No que diz respeito ao pessoal não docente, o quadro 6 demonstra que ocorreu um aumento do 

número de pessoal não docente. Não obstante, esta leitura pode beneficiar de informação 

adicional, nomeadamente o facto de vários dos trabalhadores se encontrarem em situação de 

pré-reforma e/ou situação de baixa médica prolongada, o que se traduz numa realidade 

liminarmente diferente, ou seja, o número real de trabalhadores efetivamente ao serviço é 

bastante inferior. 

 

 

Ano 
letivo 

Assistentes 
Operacionais 

Assistentes 
Técnicos 

Técnicos Total 

2015-16 32 14 2 48 

2016-17 38 14 3 55 

2017-18 
36 14 2 52 

2018-19 
38 11 2 51 

 

Quadro 6 -  Pessoal não docente 
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2.3 INSTALAÇÕES                                

 
O AEIDH é constituído por quatro escolas: Jardim de Infância Barbosa du Bocage (educação pré-

escolar), Escola Básica Bom Sucesso (1.º ciclo), Escola Básica Gomes Teixeira (2.º e 3.º ciclos) e 

Escola Secundária Infante D. Henrique (ensino secundário e profissional).  

Este Agrupamento é, ainda, considerado de referência para crianças e jovens com síndrome do 

espetro autista. 

 

Jardim de Infância Barbosa du Bocage 

O Jardim de Infância Barbosa du Bocage tem vindo a laborar em instalações pré-fabricadas 

situadas no recreio da escola do Bom Sucesso, sendo o único estabelecimento da educação pré-

escolar pertencente a este Agrupamento. No presente ano letivo, 2018-19, e até a Câmara 

Municipal do Porto concluir a requalificação das suas instalações, os quase 100 alunos inscritos 

frequentam as atividades letivas na escola sede.   

 

Escola Básica do Bom Sucesso  

A EB Bom Sucesso, localizada na rua Barbosa du Bocage, e inaugurada no ano de 1958, foi 

intervencionada e renovada no ano de 2010. À semelhança do que sucede com as crianças do JI, 

também os cerca de 300 alunos do 1ºciclo usufruem das atividades letivas na escola sede, até o 

processo de intervenção e requalificação das suas instalações estar concluído. A escola também 

possui uma unidade de ensino destinada a crianças com o síndrome de autismo. 

 

 

Escola Básica de Gomes Teixeira 

A Escola Básica Gomes Teixeira foi inaugurada a 

19 de outubro de 1952 e, enquanto Escola 

Técnica Elementar, homenageia o primeiro 

reitor da Universidade do Porto – Dr. Francisco 

Gomes Teixeira – considerado uma das figuras 

mais destacadas e proeminentes da Ciência em 

Portugal.  

O Dia do Patrono da escola é celebrado no dia 

do seu nascimento (28 de janeiro de 1851) já há 

várias décadas. Nesta escola exerceu funções de 

docente o Mestre Júlio Resende, que pintou a 

fresco um painel de catorze metros quadrados 

na cantina da escola, intitulado “Divertimento 

Infantil”.  

Painel intitulado “Divertimento Infantil” do 

Mestre Júlio Resende 
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A escola acolhe alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico, possuindo também 2 unidades 

especializadas de apoio à aprendizagem e à inclusão de alunos com autismo. 

A Escola está localizada junto à Praça da Galiza, apresentando uma excelente acessibilidade a 

nível de transportes particulares e públicos, sob o olhar atento da estátua da escritora e poetisa 

espanhola Rosalia de Castro, da autoria do Mestre Barata Feyo.  

 

Escola Secundária Infante D. Henrique 

A Escola sede do Agrupamento, Escola Secundária Infante D. Henrique (ESIDH), é a herdeira das 

tradições da Escola Industrial Infante D. Henrique, situando-se na zona sudoeste da cidade do 

Porto, junto à Praça da Galiza, mais concretamente no Largo Alexandre Sá Pinto1. No mesmo largo 

encontra-se a estátua "Pedreiro", da autoria de Henrique Moreira, datada de 1933. 

Foi criada oficialmente em 5 de dezembro de 1884 e foi sofrendo alterações, quer na designação 

quer na situação das instalações. Inicialmente, foi batizada como Escola de Desenho Industrial do 

Infante D. Henrique, sendo responsabilidade do Museu Industrial e Comercial, criado por António 

Augusto de Aguiar em 1883.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 27 de abril de 1927 foram iniciadas as obras do atual edifício principal da escola, inaugurado em 

1934, embora em 1933 já ali tivessem funcionado aulas. As oficinas, que continuam a ser, 

juntamente com os laboratórios, um dos grandes pontos fortes da escola, foram inauguradas em 

1942. 

                                                             
1
 ALEXANDRE SÁ PINTO (Esmoriz 1835 - † 2/4/1926) - Emigrou muito jovem para a América do Sul e, quando faleceu, 

deixou grande parte da sua fortuna a várias instituições portuguesas, entre as quais a Escola Industrial Infante D. 

Henrique. Alexandre Sá Pinto seria um benemérito associado à caridade, à assistência e à instrução. Esta sua 

característica altruísta seria, mais tarde, reconhecida por diversas entidades e organismos públicos, havendo o seu 

nome ficado associado a ruas, escolas, e, no Porto, ao largo em frente à Escola Secundária Infante D. Henrique. 
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 Em 1958 ultimou-se a construção de mais um edifício, onde se instalaram as oficinas de 

tecelagem, o refeitório e o ginásio. Em 2002/2003, havia em funcionamento 30 turmas do “ensino 

regular” e 4 do “Ensino Profissionalizante”. Todavia, esta situação inverteu-se progressivamente, 

havendo, em 2008, 12 turmas do “ensino regular” e 36 do “ensino profissionalizante”. A oferta 

educativa abrangia o 3.º ciclo do ensino básico, o curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologias do Ensino Secundário, 8 cursos de educação e formação (CEF), 9 cursos profissionais 

e, ainda, “ em fase de extinção”, 2 cursos tecnológicos (dados IGE).  

No corrente ano letivo, funcionam na escola apenas dois cursos na modalidade de ensino 

profissional – Técnico de Análise Laboratorial e Técnico de Mecatrónica – e duas variantes dos 

Cursos de Educação e Formação (tipo 2), nomeadamente Operador de Informática e 

Eletromecânico de Manutenção Industrial. 

A escola também abriga o Grupo de Folclore da Escola Secundária Infante D. Henrique, fundado 

pelo poeta Dr. Pedro Homem de Mello, figura incontornável do folclore português, que foi 

professor nesta escola2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem, ainda, nas instalações da escola, a Sala Museu, com um valioso espólio a justificar uma 

ampliação, e a Sala dos Antigos Alunos, denominada Sala da Saudade, testemunho da passagem 

pela escola de inúmeros grandes vultos ligados à indústria portuense e nacional. Apesar de 

mostrar alguns sinais de degradação, o edifício da escola, a lembrar o estilo colonial, tem um 

elevado valor arquitetónico, digno de figurar entre os mais emblemáticos da cidade, havendo, 

inclusivamente, sido seleccionado para configurar o elenco dos edifícios a visitar na 4ª edição do 

Open House Porto e que decorreu no fim de semana de 30 de junho e 1 de julho de 2018, sob o 

mote da arquitetura. 

 

                                                             
2
 Pedro Homem de Mello, estudou direito em Coimbra, mas acabaria por se licenciar em Lisboa no ano de 1926. Exerceu 

advocacia, foi delegado do Procurador da República e posteriormente foi professor de Português nas escolas, 

Mouzinho da Silveira e Infante D. Henrique, em que na primeira desempenhou cargos de relevo. Foi estudioso e 

divulgador do Folclore Português, tendo criado o Grupo de Folclore da EIIDH. 

Legenda 1 - Delimitação dos três pólos do AEIDH. 
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2.4 ANÁLISE SWOT 

Os dados anteriormente apresentados são sintetizados numa grelha de matriz SWOT, na qual os 

pontos fortes, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças se cruzam, permitindo uma reflexão 

mais objetiva sobre a missão e a visão estratégicas do agrupamento, bem como sobre as áreas 

prioritárias, os objetivos estratégicos e as metas que pretendemos atingir, ou, dito de outro 

modo, a filosofia educacional que pretendemos  adotar e o serviço  educativo que pretendemos 

prestar. 

A
m

b
ie

n
te

 in
te

rn
o

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 proximidade geográfica entre os quatro 

estabelecimentos do agrupamento 

 serviço educativo abrangendo a Educação 

Pré-Escolar e toda a escolaridade 

obrigatória 

 prestação de serviço educativo de 

referência a crianças/jovens com 

necessidades educativas, nomeadamente, 

do espetro do autismo 

 tradição de bons resultados escolares no 1.º 

ciclo 

 iniciativas promotoras do sentido de 

identificação com a comunidade escolar/ 

sentido de pertença ao agrupamento 

(receção aos Encarregados de Educação e 

alunos do 1º ciclo do ensino básico e do 5º 

ano pela Diretora,  celebração de Abertura 

do Ano Letivo, Festa da Primavera, Dia do 

Patrono, etc.) 

 forte envolvimento da Associação de Pais 

 criação da associação de estudantes 

 instabilidade do corpo docente 

 poucos recursos humanos para dar resposta ao 

número de alunos com necessidades de apoios 

educativos e/ou tutorias  

 escassez de assistentes operacionais 

 instabilidade no passado recente, quer ao nível da 

Direção quer ao nível do Conselho Geral 

 ausência de Projeto Educativo 

 resultados escolares pouco satisfatórios a partir do 

2.º ciclo 

 frequência de ocorrências disciplinares de vária 

índole 

 escassa participação dos alunos na organização e 

dinâmica da vida escolar 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 localização do agrupamento numa 

prestigiada zona da cidade 

• acessibilidade e rede STCP 

• protocolos com instituições que 

ministram cursos no domínio da 

educação artística 

• possibilidade de alargar a oferta 

formativa 

• desenvolvimento da ligação do 

agrupamento ao tecido empresarial 

• elevada taxa de empregabilidade 

 

 as instalações e os equipamentos são antigos e 

acusam algum desgaste  

 estratégia da tutela para a intervenção em escolas 

degradadas não tem contemplado o agrupamento 

 tendência progressiva de redução do número de 

alunos a partir do 2.º ciclo 

 oferta educativa pouco diferenciada (ao nível dos 

cursos CEF e profissionais devido a 

condicionalismos impostos pela tutela) 

 ausência de uma retaguarda de ligação às famílias, 

indutora de uma valorização da escola e do tempo 

escolar  

Quadro 7 -  Análise SWOT 
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3. MISSÃO, VISÃO ESTRATÉGICA E VALORES 

 

O AEIDH assume como missão a formação integral dos seus alunos, visando a melhoria das suas 

capacidades sociais e humanas e o seu sucesso académico. 

Enquanto prestador de serviço público de educação, o AEIDH orienta-se pelas necessidades 

educativas e formativas das crianças e dos jovens que o frequentam e por uma cultura de inclusão 

e participação, solidariedade e partilha, respeito e cidadania ativa.  

No contexto social atual, uma educação baseada em valores éticos e morais é de cabal 

importância para dar resposta a situações conflituantes e para orientar diálogos, livres trocas de 

ideias e opiniões. Também se valoriza a formação de indivíduos que pautem a sua atuação de 

acordo com a conceção de uma dimensão humana do trabalho produtivo e com o 

desenvolvimento de um espírito democrático e pluralista. 

Para o cumprimento da sua missão, o AEIDH centra-se nos seguintes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS E METAS  
 

Com a finalidade de concretizar a nossa visão de uma Escola que tem por missão estratégica a melhoria das 

competências académicas e sociais dos alunos e a oferta das condições necessárias para o ato educativo 

resultar na formação plena dos jovens e crianças que a frequentam, apresentamos, para o triénio 2018-2021, 

os seguintes objetivos: 

 

A. Promover a formação integral dos alunos; 

B. Promover uma oferta formativa diversificada adaptada às necessidades do mercado de trabalho; 

C. Melhorar a imagem pública do Agrupamento. 

   

 Cidadania responsável, com uma tónica no respeito e na humanização das 

relações;  

 Aceitação da diferença, da tolerância, da solidariedade e do espírito de 

entreajuda; 

 Participação efetiva da comunidade educativa na vida da escola; 

 Recompensa da disciplina e penalização do incumprimento; 

 Trabalho colaborativo e partilha de responsabilidades; 

 Promoção do sucesso escolar e profissional de todos. 
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Estes objetivos serão operacionalizados em diversas áreas de intervenção, sistematizadas no quadro  e com 

o recurso a uma pluralidade de estratégias que poderão ser contínua e continuadamente reformuladas e 

reequacionadas, em resultado do processo de monitorização e avaliação da implementação deste projeto 

de ação estratégica do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 -  Eixos de Operacionalização dos objetivos 
 

 

O quadro que se segue apresenta, para cada um dos objetivos e respetivas áreas de intervenção, 

possibilidades de operacionalização dos mesmos, a definição de metas de apoio à tomada de 

decisão, bem como os indicadores de verificação dos objetivos já referidos e os possíveis 

instrumentos de recolha de dados e informação para a avaliação e monitorização do projeto. 

 Eixos de Operacionalização dos Objetivos 
 

A) Promover a formação integral dos alunos 

     Área de Intervenção 1 (A1): Resultados académicos 

     Área de Intervenção 2 (A2): Desenvolvimento pessoal e social 

 

B) Promover formação diversificada adaptada às necessidades do mercado de trabalho 

     Área de Intervenção 3 (B3): Oferta educativa  

    Área de Intervenção 4 (B4): Empregabilidade dos alunos  

 

C) Melhorar a imagem pública do Agrupamento 

     Área de Intervenção 5 (C5): Melhorar as Instalações do Agrupamento 

    Área de Intervenção 6 (C6): Melhorar a comunicação externa e interna 
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A) Promover a formação integral dos alunos 

Área de Intervenção 1 (A1): Resultados académicos 

Objetivos Metas Estratégias 
Indicadores de avaliação/ 

Instrumentos 

 
 
 

 

 

 

 

1. Melhorar os resultados 
escolares em todos os 
anos de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aumentar a taxa de 
sucesso em cada ciclo 

 

Pré-escolar: 

96% - 97% das crianças 
adquirem ou estão 
emergentes na aquisição de 
competências 

 

Ensino Básico 

1.º CEB: ≥ 96% 

2.º CEB: ≥ 87%  

3.º CEB: ≥85% 

 

Ensino Profissional 

Taxa de sucesso: ≥75% 

 

CEF 

Taxa de sucesso: ≥75% 

 

* Utilização de uma pluralidade de práticas de ensino e de instrumentos de 
avaliação formativa; 

* Dinamização de laboratórios, clubes e da BE como espaços de 
aprendizagem; 

* Constituição de grupos de homogeneidade relativa de alunos quanto ao 
desempenho para se elevar o seu potencial de aprendizagem; 

* Desenvolvimento de um trabalho sistemático de recolha de resultados 
escolares para análise e reflexão, a fim de se identificarem fatores e causas 
de insucesso e, consequentemente,…  

a) adequarem-se procedimentos de diferenciação pedagógica; 

b) solicitar-se a intervenção dos serviços de apoio competentes 
(Serviços de Psicologia e Orientação; Equipa Multidisciplinar, …); 

c) Desenvolver projetos direcionados para a promoção da leitura e 
da literacia; 

d) Diversificar as medidas de apoio (coadjuvações, tutorias, …) e 
monitorizar a sua implementação  

e) Proporcionar outros percursos formativos; 

f) Promover mecanismos de supervisão da aplicação dos critérios 
específicos de avaliação (através de grelhas de avaliação, …); 

g) Promover o trabalho colaborativo e a formação de equipas 
pedagógicas; 

 

 

Número de alunos que 
participam nos clubes e 

atividades extracurriculares 

 

Relatório de avaliação da 
atividade dos clubes, 

laboratórios e BE 

 

Dados do Inovar 

 

Atas de Conselho de Turma 

RTP/ PEI 

 

Documento de identificação de 
necessidades/ Relatório de 

avaliação especializada 

 

Relatórios de apoios e de 
coadjuvações 

 

Taxas de retenção/ transição 
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Objetivos Metas Estratégias 

 

Indicadores de avaliação/ 
Instrumentos 

 

2. Reduzir taxas de 
abandono (nos Cursos 
Profissionais e de 
Educação e Formação)  

 

 

3. Melhorar os resultados 
da avaliação externa (final 

de 9ºano) 

 

 

Diminuir em 20% as taxas de 
abandono escolar 

 

 

 

* Melhorar as classificações 
externas no final do 9ºano 
em 0,4 

 

* Sinalização dos alunos em risco de abandono ou em absentismo para 
acompanhamento pelos serviços de Psicologia e Orientação, Programa de 
Tutorias, Voluntariado,…; 

*Agilizar os mecanismos de recuperação modular, de combate ao 
insucesso escolar e ao abandono escolar; 

 

* Realização de sessões de preparação dos alunos para os exames 
nacionais; 

* Apoio pedagógico nas disciplinas sujeitas a provas finais de ciclo/ exames 
nacionais; 

 

Taxa de abandono efetivo de 
alunos com idade inferior a 18 

anos 

 

Taxa de recuperação modular 

 

 

Classificações externas  

(final de 9ºano) 
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A) Promover a formação integral do aluno 

Área de Intervenção 2 (A2): Desenvolvimento pessoal e social 

Objetivos Metas Estratégias Indicadores de avaliação/  
Instrumentos 

1. Consciencializar os 

alunos para a adoção de 

atitudes de respeito mútuo 

e de regras de convivência 

conducentes à formação 

de cidadãos civicamente 

responsáveis 

 

 

2. Desenvolvimento de 

uma cultura escolar 

assente nos princípios 

inclusivos e humanistas 

 

 

3. Promover a participação 

dos alunos em projetos de 

caráter solidário e social 

 

4. Educar para a inclusão, 

saúde, alimentação e 

sexualidade 

 

* Diminuir as situações de 

incumprimento disciplinar 

grave em 20% 

 

 

* Reduzir a reincidência de 

comportamentos 

inadequados graves em 20% 

 

* Desenvolver pelo menos 

um projeto de natureza 

solidária e de cidadania ativa 

 

 

 

* Desenvolver pelo menos 

um projeto de educação para 

a saúde em cada nível de 

ensino do Agrupamento 

* Divulgação das regras de conduta a adotar por parte dos alunos e das 

respetivas consequências para situações de incumprimento; 

* Aplicação célere e criteriosa das medidas disciplinares consignadas na 

legislação em vigor; 

* Promover a formação do Pessoal Docente e Não Docente; 

*Formação parental; 

* Promoção da participação de todos os alunos nas atividades do 

Agrupamento e nos respetivos processos de decisão; 

* Fomento de atividades solidárias; 

* Criação de uma rede com os serviços/ entidades da comunidade no 

sentido de se criarem espaços de aprendizagem fora da escola e, também, 

como preparação para a transição para a vida pós-escolar; 

* Acompanhamento dos alunos com necessidades educativas pelo 

departamento de educação especial, sustentado na identificação dos 

interesses, das necessidades e das aptidões dos alunos, criando 

verdadeiros roteiros individuais; 

* Promoção da educação para a inclusão, saúde e sexualidade, com uma 

estreita articulação entre as disciplinas de oferta curricular do 

Agrupamento, o Projeto de Promoção e Educação para a Saúde (PES), O 

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) e a Equipa Multidisciplinar 

(EMAEI); 

 

Número de participações 

disciplinares graves 

 

Número de medidas corretivas e 

sancionatórias 

 

Taxa de reincidência de 

situações de incumprimento 

disciplinar 

 

Relatório de Avaliação do PAA 

 

Número de parcerias e 

protocolos estabelecidos com a 

comunidade 

 

Avaliação dos PIT 

 

 

Relatório de avaliação do CAA/ 

EMAEI 
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B) Promover formação diversificada adaptada às necessidades do mercado de trabalho 

Área de Intervenção 3 (B3): Oferta educativa 

Objetivos Metas Estratégias 
Indicadores de avaliação/  

Instrumentos 

 

1.Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada/ 
atrativa reforçando a 
imagem e a experiência do 
ensino profissional do 
Agrupamento 

 

 

2. Reinstituir o ensino 
secundário regular 

 

* 50% da oferta formativa da 
escola é preenchida 

 

 

 

 

* Criação, pelo menos, de 
uma turma do ensino 
secundário regular 

 

*Promover e divulgar a oferta formativa junto da comunidade; 

* Promover o conhecimento das saídas profissionais; 

* Organizar, pelo menos, um debate sobre tendências do ensino 
profissional em Portugal; 

* Desenvolver capacidades, atitudes e saberes nos jovens com vista ao 
exercício profissional qualificado; 

* Organizar/ participar em encontros com profissionais de diversas 
instituições/ empresas para partilha de experiências; 

* Realização de sessões informativas aos Encarregados de Educação sobre 
as valências da escola no âmbito do prosseguimento de estudos (oficinas e 
laboratórios de excelência, etc.); 

 

 

% de vagas preenchidas 

 

Análise estatística de dados 

 

Relatório de avaliação das 
atividades realizadas 

 

Número suficiente de alunos 
inscritos para a constituição de 

uma turma 
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Área de Intervenção 4 (B4): Aumentar a empregabilidade dos alunos que concluem a formação de nível secundário 

Objetivos Metas Estratégias Indicadores de avaliação/  Instrumentos 

 

1. Aumentar a empregabilidade 
dos alunos que concluem a 
formação de nível secundário 

 

 

 

 

 

 

 

* 90% dos alunos 
diplomados pelos cursos 
profissionais estão 
empregados no prazo de 
um ano após a conclusão 
dos cursos 

 

 

 

 

 

 

* Melhorar os mecanismos de aproximação da Escola ao 
meio empresarial, adequando a oferta de cursos 
profissionais e ou profissionalizantes ao mercado de 
trabalho; 

 

* Estabelecimento de protocolos com o mundo 
empresarial; 

 

* Aumentar os mecanismos de inserção na vida ativa e 
de acompanhamento profissional dos diplomados; 

 

 

 

Taxa de conclusão com contrato de trabalho 
(em Julho de 2022) 

 

 

Inquérito aos ex-alunos sobre a sua situação 
profissional 

 

 

Análise estatística das solicitações à escola pelo 
mundo empresarial 
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C) Promover a imagem pública do Agrupamento 

Área de Intervenção 5 (C5): Melhorar as Instalações do Agrupamento 

Objetivos Metas Estratégias Indicadores de avaliação/ Instrumentos 

 

1. Melhorar as instalações e 
equipamentos do Agrupamento   

 

 

* 80% dos espaços 
utilizados no 
Agrupamento estarão em 
bom estado de 
conservação 

 

*Manutenção das instalações em permanente estado 
de conservação, limpeza e de arrumação; 

 

 

% de espaços melhorados 
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Área de Intervenção 6 (C6): Melhorar a comunicação  

Objetivos Metas Estratégias Indicadores de avaliação/  Instrumentos 

 

 

1. Promover a comunicação, o 
trabalho colaborativo, a troca 
de experiências e a difusão de 
boas práticas entre docentes 

 

 

 

 

 

Realizar uma a articulação 
curricular vertical e 
horizontal efetiva 

 

 

* Promover processos reflexivos coletivos de modos 
de ação que contribuam para a definição de linhas 
estratégicas mais eficazes; 

* Atribuição de tempos comuns nos horários dos 
docentes para facilitar a realização de reuniões/ 
articulação entre docentes; 

* Valorizar a formação contínua do pessoal docente e 
não docente nas áreas que venham a ser consideradas 
como prioritárias no plano de formação do 
agrupamento; 

 

Atas de reuniões de docentes e outros 
documentos de registo das articulações 

 

Número de ações de formação realizadas 

 

Número de participantes nas ações de 
formação 

 

2. Melhorar a comunicação 
interna 

 

 

 

 

 

3. Melhorar a comunicação 
entre o Agrupamento e a 
comunidade. 

 

 

 

*Atualizar e dinamizar a 
web page do Agrupamento 

 

*Uniformizar documentos 

 

* Realizar pelo menos 4 
atividades que contemplam 
a participação e 
envolvimento da 
comunidade educativa 

 

 

 

* Atualização constante de mecanismos de 
transmissão de informações oficiais; 

* Criação de documentos padronizados; 

* Promoção, por parte das diversas áreas disciplinares, 
de atividades que envolvam a participação de 
elementos da comunidade na escola, entre as quais: 
tertúlias, exposições, palestras e outros eventos 
lúdico-culturais; 

 

* Disponibilização dos recursos para a realização de 
atividades da iniciativa da comunidade; 

 

 

Registos de utilização do portal do 
Agrupamento 

 

 

Número de documentos padronizados 

 

Registos de avaliação das atividades 
realizadas 

 

Taxa de participação da comunidade nas 
atividades previstas para a mesma 
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5. DIVULGAÇÃO DO PEA  

 

Após a sua aprovação em conselho geral, o Projeto Educativo deve ser dado a conhecer a toda a 

comunidade educativa através do portal do agrupamento.  

Assim, deve-se proceder à sua análise e discussão junto dos diversos intervenientes na ação 

educativa através de reuniões que envolvam Alunos (através dos seus Diretores de Turma), 

Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos, em reuniões com a Direção ou com elementos 

designados pela mesma. 

Uma cópia do documento também deve ser disponibilizada nos Serviços Administrativos, na Direção, 

nas Bibliotecas do Agrupamento, bem como facultada às entidades com parcerias ou protocolos 

com o Agrupamento. 

 

6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PEA  

 

A avaliação ongoing do PEA permite proceder à revisão sistemática do projeto e terá uma natureza 

mista, incidindo sobre os resultados da avaliação interna e externa do agrupamento, expressos 

através de relatórios e dos resultados dos alunos na frequência das disciplinas, nos exames 

nacionais, nas provas de aferição, etc.. 

A Comissão de autoavaliação fará a monitorização de todo o processo, elaborará um relatório no 

final de cada ano letivo e um outro no final do período considerado. A avaliação do PEA é da 

competência do Conselho Geral, conforme estipulado no DL nº75/2008, alterado e republicado pelo 

DL nº 137/2012, de 2 de julho.  

 

 


