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INTRODUÇÃO

O Projeto Edúcativo (PE) e�  úm docúmento qúe “consagra a orientaça� o edúcativa do 
agrúpamento de escolas oú da escola na�o agrúpada, elaborado e aprovado pelos seús o� rga� os de 
administraça�o e gesta�o para úm horizonte de tre�s anos, no qúal se explicitam os princí�pios, os 
valores, as metas e as estrate�gias segúndo os qúais o agrúpamento de escolas oú escola na�o 
agrúpada se propo� e cúmprir a súa fúnça�o edúcativa” (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, 
no seú artigo 9.º, nú� mero 1, alí�nea a e Decreto-Lei 137/12).

No momento presente, o processo edúcativo esta�  fortemente envolvido com a localidade 
onde esta�  inserido, participando no processo de crescimento e de desenvolvimento da 
comúnidade. As ra�pidas múdanças sociais, econo� micas, cúltúrais e tradicionais de a�mbito nacional 
e internacional, refletem-se, cada vez mais, no a�mbito local e convocam a Escola e todos os seús 
agentes para úm papel atento e ativo de modo a  criarem ha�bitos de integraça�o de todos e de 
desenvolvimento de sociedades democra� ticas.

O PE do AE Maximinos pretende-se úm docúmento de cara� ter pedago� gico, orientador da 
aça� o edúcativa qúe inventaria os pontos fortes, as debilidades e as formas de as minimizar.

Como indicadores de avaliaça� o do PE, privilegioú-se a te� cnica de recolha de dados, 
nomeadamente,  a ana� lise docúmental (PE 2016/19; plano cúrricúlar; planos de túrma; plano 
anúal de atividades; resúltados escolares; relato� rio de avaliaça� o interna 2017/18; Relato� rio do 
projeto FREI 2018; relato� rio de avaliaça�o da  IGEC; atas do conselho pedago� gico; atas dos 
departamentos cúrricúlares e atas dos conselhos de túrma e do conselhos de diretores de túrma 
e Plano Plúrianúal de Melhoria).

Este Projeto Edúcativo tem ainda por base úma ligaça�o ao Projeto Edúcativo Local – 2019 
(Ca�mara Múnicipal de Braga). 

I – MISSÃO
O AE de Maximinos integra sete estabelecimentos de edúcaça� o e ensino: Escola 

Secúnda� ria de Maximinos (escola sede): EB23 Frei Caetano Branda�o; CE de Maximinos; CE da Naia; 
EB1 da Gandra -Ferreiros; EB1/JI de Estrada - Ferreiros e CE de Gondizalves.

Desde  2011  o  Agrúpamento  de  Escolas  de  Maximinos  foi  considerado  pela 
Administraça�o  Central  como escola priorita� ria de 2ª geraça� o (TEIP2), na seqúe�ncia da 
públicaça� o do Despacho n.º 55/2008, de 23 de oútúbro, tendo mantido esta tipologia ate�  a@  
presente data.

O territo� rio edúcativo do AE Maximinos recebe crianças e jovens, doravante designados 
por alúnos, maioritariamente oriúndos das fregúesias da súa a� rea de inflúe�ncia pedago� gica, isto 
e� , das agregaço� es de  fregúesia de Maximinos, Se�  e Cividade, Ferreiros e Gondizalves. 
Destaca-se o facto de o AE Maximinos ser agrúpamento de Refere�ncia para Alúnos Cegos e 
de Baixa  Visa�o,  recebendo alúnos de  concelhos  vizinhos (Barcelos,  Gúimara�es,  V.  N.  de 
Famalica�o, Santo Tirso e Vila Verde).

A percentagem de alúnos apoiados pela aça�o social escolar,  de  28.9%, e�  significativa 
refletindo, no geral, contextos familiares marcados por úm baixo ní�vel socioecono� mico e 
cúltúral, associado a redúzida escolaridade dos pais.

E7  igúalmente importante a percentagem de alúnos do 2º e 3º ciclo qúe freqúentam o 
ensino articúlado da dança e da mú� sica.

O AE Maximinos recebe alúnos de etnia cigana e alúnos cúja Lí�ngúa Materna na�o e�  o 
Portúgúe�s, núm total de 14 nacionalidades diferentes.

O AE de Maximinos faz, ainda, a certificaça�o de formandos de ní�vel secúnda� rio atrave�s do 
processo de RVCC (Reconhecimento, Validaça�o e Certificaça�o de Compete�ncias)
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Em janeiro de 2019 foi apresentado o Plano Plúrianúal de Melhoria – 2018-2021, 
tradúzindo-se a vontade de manter a tipologia TEIP para os pro� ximos tre�s anos.

Neste contexto, foi elaborado o presente PE, coerente com a realidade do agrúpamento, qúe 
pretende envolver todos os elementos desta comúnidade edúcativa, fomentando o sentido de 
identificaça�o e de  pertença de toda a comúnidade edúcativa, de modo a transformar o AE 
Maximinos núma Escola Integradora, partilhando os princí�pios do múnicí�pio de Braga, qúe nos 
convoca para úma Cidade Integradora.

Como elemento potenciador da integraça�o, pela súa transversalidade, o Projeto do Desporto 
Escolar para o qúadrie�nio de 2017-2021 visa aprofúndar as condiço� es para a pra� tica desportiva 
regúlar em meio escolar, como estrate�gia de promoça� o do súcesso edúcativo e de estilos de vida 
saúda� veis. Pretende-se criar condiço� es para abranger todos os alúnos dentro da escolaridade 
obrigato� ria.

Neste sentido, sera�  missa�o permanente da atúaça�o de todos os atores, com o envolvimento 
dos encarregados de edúcaça�o e a qúem se exige úm papel mais interventivo na missa� o deste 
Agrúpamento, a melhoria dos resúltados escolares, a formaça� o cidada�  dos alúnos, a prevença�o do 
abandono escolar e a promoça�o do súcesso edúcativo.

II – VALORES E PRINCÍPIOS

No AE Maximinos, o ato edúcativo deve contribúir para promover:
•  Satisfaça�o das necessidades cognitivas, sociais, afetivas e de valores;
•  Valores da cidadania como a liberdade, a democracia e o plúralismo;
•  Aútonomia e a tomada de decisa�o;
•  Solidariedade;
•  Coesa�o social;
•  Lealdade, a honestidade e a sinceridade;
•  Empatia, o respeito mú� túo e a assertividade;
•  Tolera�ncia e respeito pela dignidade individúal associados a@  cooperaça�o;
•  Valorizaça�o da dimensa�o húmana do trabalho;
•  Utilizaça�o criativa dos tempos livres;
• Estilo de liderança forte, facilitador e democra� tico;
• Cúltúra de responsabilidade partilhada por toda a comúnidade edúcativa;
• Processos participativos e tomadas de decisa�o conjúntas;
• Primado dos crite�rios de natúreza pedago� gica sobre os administrativos;
• Transpare�ncia dos atos de gesta�o;
• Estabilidade e eficie�ncia da gesta�o escolar;
• Pra� ticas de formaça�o centradas na escola, reflexivas e de estí�múlo a@  múdança necessa� ria;
• Intervença�o disciplinar, em tempo oportúno, súbordinada a crite�rios pedago� gicos;
• Implementaça�o de medidas de discriminaça�o positiva e de flexibilizaça�o edúcativa;
• Combate a processos de exclúsa�o;
• Procúra permanente de melhoria das escolas e das respostas a@  comúnidade, mobilizando os 
diferentes intervenientes núm processo interativo, mantendo as dina�micas do Agrúpamento;
• Pra� ticas de avaliaça� o de desempenho e de aútoavaliaça� o institúcional promotoras do 
desenvolvimento organizacional e da implementaça�o de processos de melhoria.
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III – CONTEXTUALIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO E DO MEIO 

O  AE  de  Maximinos,  com  a  sede  na  Escola  Secúnda� ria  de  Maximinos,  tem  como  a� rea  de 
inflúe�ncia pedago� gica a correspondente a@  Unia�o das Fregúesias de Maximinos, Se�  e Cividade e a@  Unia�o 
das Fregúesias de Ferreiros e Gondizalves, no concelho de Braga. O Agrúpamento sitúa-se núma das 
zonas úrbanas da cidade de Braga. Por úm lado, confronta com a parte mais antiga e popúlosa da 
cidade, completamente citadina; por oútro, aproxima-se de zonas ainda com caracterí�sticas rúrais. 
Esta  ambivale�ncia  reflete-se nas  caracterí�sticas  principais  do Agrúpamento,  qúe se encontra  bem 
inserido na comúnidade local. 

Integram o Agrúpamento as escolas segúintes:

Escola Secundária de Maximinos
A Escola Secúnda� ria de Maximinos foi criada pela Portaria n.º 55-C/86, de 12 de fevereiro,  

tendo entrado em fúncionamento a 6 de novembro de 1986. E7 , das escolas secúnda�rias de Braga, a 
ú� nica qúe na�o  se localiza  no centro da cidade.  E7  constitúí�da  por  seis  blocos  individúais  (1 bloco 
administrativo em cújo piso súperior se sitúam a Biblioteca Escolar/Centro de Recúrsos e a sala de 
projeça�o múltime�dia, 4 blocos de dois pisos de salas de aúla e laborato� rios de Cie�ncias, Biologia, Fí�sica 
e Qúí�mica, e ainda 1 bloco te�rreo onde se sitúa o bar/sala do alúno e o gina� sio), cantina e balnea� rios 
de apoio aos campos de jogos exteriores, ligados por passagens exteriores cobertas. Apesar dos 30  
anos de fúncionamento, a escola apresenta-se em bom estado de conservaça�o embora necessite de 
úma intervença�o de fúndo para criaça�o de novas estrútúras e para conservaça�o/modernizaça�o dos 
espaços existentes. A popúlaça�o prove�m de fregúesias dispersas, úmas de caracterí�sticas úrbanas e 
oútras de expansa�o  úrbana,  algúmas delas com traços de rúralidade,  onde predomina o peqúeno 
come�rcio e indú� stria e serviços na�o especializados.

EB23 Frei Caetano Brandão 
A EB23 Frei Caetano Branda�o foi criada pela Portaria n.º 652/82, de 30 de júnho, com o nome 

de Escola Preparato� ria de Maximinos.  Por proposta do Conselho Pedago� gico,  passoú a@  designaça�o 
atúal apo� s a públicaça�o do Despacho n.º 9529/97, de 21 de oútúbro.

Inicioú as súas atividades em 8 de novembro de 1982, com 800 alúnos dos 1º e 2º anos do 
oútrora ensino preparato� rio. No ano letivo 1992/93, a Escola albergoú, pela primeira vez, o 3º ciclo,  
com qúatro túrmas do 7º ano. A 9 de novembro de 1983, foram aprovados os estatútos da Associaça�o 
de Pais e Encarregados de Edúcaça�o da EB23 Frei Caetano Branda�o. A Associaça�o de Estúdantes da 
ESMAX viú os seús estatútos aprovados no ano letivo de 1994/95, vindo a ser alterados e públicados 
em 14 de oútúbro de 1998. Dúrante o ano letivo de 1990/91, foram constrúí�dos os balnea� rios de 
apoio aos campos de jogos exteriores e, apenas a partir do ano letivo de 1995/96, os alúnos passaram 
a úsúfrúir do Pavilha�o e Piscina Múnicipais de Maximinos. A EB23 Frei Caetano Branda�o e�  constitúí�da 
por: qúatro blocos individúais, sendo úm cúmúlativamente administrativo e pedago� gico, em cújo piso 
súperior se sitúam a Biblioteca Escolar/Centro de Recúrsos, salas TIC e de apoio a@  Edúcaça�o Especial, 
gabinete de Mediaça�o e Orientaça�o Escolar e gabinete da Coordenaça�o; dois blocos de dois pisos com 
doze salas de aúla, englobando laborato� rios e úma sala de dança destinada ao ensino articúlado da 
dança; no bloco de úm so�  piso, sitúam-se oútras estrútúras de apoio aos alúnos, nomeadamente o 
bar/papelaria,  gabinete  de  Apoio  ao  Alúno,  cantina  e  mais  úma  sala  de  dança  com  balnea� rios 
especí�ficos  para  esta  a� rea  artí�stica.  Por  ú� ltimo,  úm  poúco  afastado  dos  blocos  encontram-se  os 
balnea� rios  de  apoio  ao  campo  de  jogos.  A  escola  tem  34  anos  e,  apesar  do  seú aspeto  cúidado, 
necessita de intervenço� es úrgentes no campo de jogos, isolamento te�rmico (caixilharias) e remoça�o 
do amianto.
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Centro Escolar de Maximinos
Localiza-se na Rúa Comendador Santos da Cúnha, na fregúesia de Maximinos, no concelho de 

Braga, sendo o seú espaço circúndante constitúí�do por úm misto de zonas residenciais e comerciais. A 
Escola  de  Maximinos  e�  úm  edifí�cio  sem  arqúitetúra  especí�fica,  constitúí�do  por  dois  pisos.  Foi 
constrúí�do em 1961 e reqúalificado em 2010, altúra em qúe sofreú algúmas alteraço� es. Possúi sete 
salas  de  aúla  do  1º  ciclo,  dúas  das  qúais  com  oútras  útilizaço� es:  úma  adaptada  para  a  AAAF 
(Atividades de Animaça�o e Apoio a@  Famí�lia) e oútra como sala de informa� tica e dúas do Jardim de 
Infa�ncia, biblioteca, refeito� rio, cozinha, gabinete da coordenaça�o, casas de banho para adúltos e para 
crianças, sala de professores e gabinete de atendimento a encarregados de edúcaça�o.

EB1 de Gandra, Ferreiros 
Sitúa-se núma das zonas úrbanas de Braga, na fregúesia de Ferreiros e tem acessos razoa�veis; e�  

úm edifí�cio do tipo P3, com úm estado de conservaça�o aceita� vel. Existem seis salas de aúla, úma sala 
foi transformada em biblioteca escolar e oútra sala em sala de informa� tica. A escola dispo� e de oito 
casas  de  banho  destinadas  aos  alúnos  e  dúas  destinadas  aos  adúltos.  Existem dois  gabinetes  de 
trabalho e tre�s arrecadaço� es. Anexo ao logradoúro, existe úm campo de jogos da fregúesia qúe serve a 
escola  dúrante  o  hora� rio  escolar.  Foram  realizadas  recentemente  obras  no  telhado,  tendo  sido 
retirado o fibrocimento. Foram súbstitúí�das as janelas do polivalente e do refeito� rio para melhorar o 
aqúecimento.  Ainda  foram  colocados  recentemente  acúmúladores  de  calor  em  todas  as  diviso� es, 
alterados os qúadros ele� tricos e trocados os qúadros de giz por qúadros brancos. O recreio e�  múrado, 
com rede a toda a volta e tem a� rvores plantadas pelos alúnos e professores.

Centro Escolar de Gondizalves
 Apo� s a reqúalificaça�o do edifí�cio, no iní�cio do ano letivo 2012/2013, a EB1/JI de Gondizalves 

passoú a ter úma nova tipologia, designada por Centro Escolar de Gondizalves. O edifí�cio e�  composto 
por 4 salas do 1º ciclo, estando úma delas a fúncionar como biblioteca e 2 salas do pre� -escolar, úma 
sala de reúnio� es e úm gabinete. Existem qúatro WC: úm para deficientes, úm para adúltos e dois para 
crianças (compostos por espaços distintos - mascúlinos e femininos); úm vestia� rio; 2 arrecadaço� es; 1 
so� ta� o para arrúmos; úma cozinha e úm refeito� rio qúe serve todos os alúnos da escola (pre� -escolar e 
1º  ciclo).  No  polivalente  fúnciona  tambe�m  a  CAF  (1º  ciclo)  e  existe  úm  espaço  aberto  para  a 
Atividades  de  Animaça�o  e  Apoio  a@  Famí�lia  (pre� -escolar).  O  recreio  exterior  e�  comúm a  todas  as 
crianças, com úm campo de jogos, úm parqúe infantil e úm espaço coberto. Este estabelecimento de 
ensino fica sitúado na fregúesia de Gondizalves, no concelho de Braga. Gondizalves e�  servida pela 
estrada nacional n.º 103 e pelas estradas múnicipais n.º 563 e 564 e confina com as fregúesias de 
Semelhe, Real, Maximinos, Ferreiros, Seqúeira e Cabreiros; apesar de ser úma fregúesia do meio rúral, 
a maioria dos seús habitantes trabalha no come�rcio, na indú� stria oú na constrúça�o civil, fora do seú 
espaço geogra� fico.

EB1/JI de Estrada, Ferreiros
A EB1/JI Estrada, Ferreiros, foi inaúgúrada no dia 20 de oútúbro de 2004, fica sitúada na Rúa 

Alto  da  Qúintela,  Unia�o  de  Fregúesias  de  Ferreiros  e  Gondizalves  no  concelho  de  Braga.  Este 
estabelecimento de ensino e�  constitúí�do por sete salas de aúla, amplas, com banca de apoio e bem 
ilúminadas, úma biblioteca pertencente a@  Rede Bibliotecas Escolares desde 2005, úma cozinha, onde 
sa�o confecionadas as refeiço� es, úm refeito� rio, úma despensa, dúas arrecadaço� es e úma casa de banho 
para adúltos. Existem dúas salas de professores com casa de banho integrada, qúatro casas de banho 
e úma para deficientes, úm sala�o polivalente sendo úma parte destinada a@ s Atividades de Animaça�o e 
Apoio a@  Famí�lia.  O sala�o e�  tambe�m útilizado como gina� sio,  sala�o de festas e conví�vio,  com portas 
amplas laterais qúe da�o acesso a úm espaço exterior qúe inclúi úma a� rea coberta. O espaço destinado 
a recreio e�  amplo, possúindo úma a� rea coberta e úma a� rea descoberta, tem úma horta escolar, dois 
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baloiços,  úm escorrega,  tre�s  balance�s  e úm campo de jogos polidesportivos.  Toda a restante a� rea 
circúndante e�  relvada e vedada.

Centro Escolar da Naia, Ferreiros
Localiza-se núma zona do concelho de Braga, na Rúa do Crúzeiro, Ferreiros, paralela a@  EN-103, 

na “fronteira” entre as fregúesias de Ferreiros e Maximinos, confinando com as traseiras da EB23 Frei  
Caetano Branda�o. Esta escola foi inaúgúrada no dia 24 de setembro de 2007. Esta escola possúi 8 
salas de aúla,  úma biblioteca qúe esta�  integrada na Rede de Bibliotecas  Escolares e  qúe tambe�m 
fúnciona como sala de estúdo/compútadores, úma sala de professores e de edúcadoras de infa�ncia, 
úma cozinha, úm refeito� rio onde fúnciona úm espaço para as atividades da Componente de Apoio a@  
Famí�lia para as crianças do 1º Ciclo (ATL) e úma sala para as Atividades de Animaça�o e Apoio a@  
Famí�lia para as crianças da Edúcaça�o Pre� -Escolar. No exterior possúi úm recreio com úm campo de 
jogos e úma parte coberta, qúe tambe�m e�  útilizada para as Atividades de Enriqúecimento Cúrricúlar.

1. ALUNOS

Em 2018/2019, freqúentam o AE Maximinos 129 crianças e 1304 Jovens, adiante designadas por 
alúnos, desde a edúcaça� o pre� -escolar ao ensino secúnda� rio, maioritariamente oriúndos das fregúesias da 
súa a�rea  de inflúe�ncia pedago� gica, isto e� , das agregaço� es de fregúesia de Maximinos, Se�  e Cividade, 
Ferreiros e Gondizalves, Real, Dúme e Semelhe.

Quadro 1- Número de alunos que frequentam o AE

Os alúnos qúe freqúentam o ensino articúlado da dança e da mú� sica sa�o, no 2.º,  3.º ciclos e 
Secúnda� rio, núm total de 124 alúnos, sendo 67 de mú� sica e 72 de dança, respetivamente.  Esta oferta 
edúcativa resúlta de parcerias estabelecidas com o Conservato� rio de Mú� sica Caloúste Gúlbenkian  e com o 
Ginasiano Escola de Dança. Representam 8,65 % dos alúnos;

Os alúnos abrangidos por medidas seletivas e adicionais sa�o: 83 alvo de medidas seletivas e 25 alvo 
de medidas adicionais. Destes, 18 cújo perfil na�o permite o acompanhamento da túrma em sala de aúla sem 
o apoio permanente de úm recúrso húmano especí�fico, freqúentam o 9º, 10º, 11º e 12º anos;

Destaca-se o facto de o AE Maximinos ser úm  agrúpamento de Refere�ncia para alúnos Cegos e de 
Baixa Visa�o, recebendo alúnos de concelhos vizinhos, ja�  mencionados.

5,5% dos alúnos sa� o de etnia cigana, núm total de 32 raparigas e 47 rapazes. No 2º e 3º ciclo 
apresentam idade, no geral, desajústada ao ní�vel de ensino qúe freqúentam e, a maioria dos alúnos, tem 
baixa retagúarda familiar. Sa� o alúnos qúe apresentam lacúnas ao ní�vel de aprendizagens em va� rias 
disciplinas, frúto do absentismo, do redúzido envolvimento nas tarefas escolares e da falta de estúdo. 
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Constata-se a tende�ncia para o absentismo e/oú o na� o cúmprimento de regras de aúla, evidenciado pelo 
nú� mero de ocorre�ncias em contexto de aúla oú de espaços comúns da escola. Ha� , contúdo, exceço� es, qúando 
os pais valorizam o papel da escola na edúcaça�o dos seús edúcandos.

Quadro 2- número de alunos de etnia cigana

133 alúnos,  correspondente  a 9, 21%,  na�o te�m o Portúgúe�s  como  lí�ngúa materna,  núm total 
de 14 nacionalidades diferentes.

Quadro 3 – número de alunos cuja língua materna não é o Português

Destes, freqúentam as aúlas de Apoio em Portúgúe�s Lí�ngúa na�o Materna

Quadro 4- alunos de PLNM

        Em relaça� o aos alúnos do 1º ciclo, fica a cargo dos professores titúlares de túrma encontrar as 
estrate�gias e metodologias a adotar no sentido de permitir úma apropriaça�o gradúal da Lí�ngúa 
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6º 1 1 Polaca A2
7º 6 1 Turca A1
10º 2 1 Inglesa C1
10º 3 1 Turca A1
10º 4 1 Espanhola B2



Portúgúesa a estes alúnos vindos de paí�ses estrangeiros, objetivando, a cúrto prazo, minimizar as 
dificúldades dos alúnos, inerentes ao graú de proficie�ncia lingúí�stica respetivo.

- Sa�o apoiados pela aça�o social escolar 610 alúnos, o qúe corresponde a 28,9% do total de 
alúnos. Estes refletem, no geral, contextos familiares marcados por úm baixo ní�vel 
socioecono� mico e cúltúral, associado a redúzida escolaridade dos pais, proporcionando 
diminúto acompanhamento a ní�vel escolar e social aos seús edúcandos.

N.º de Alunos com 
ASE

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Sec. Regular

Total
1.º 
ano

2.º 
ano

3.º 
ano

5.º 
ano

6.º 
ano

7.º 
ano

8.º 
ano

9.º 
ano

10.º 
ano

11.º 
ano

12.º 
ano

Escalão A 30 30 29 49 39 32 45 20 24 14 12 12 371
Escalão B 23 10 15 21 29 25 27 21 15 12 6 14 239
Escalão C 0 0 0 0 9 14 10 12 6 4 5 7 67

Quadro 5 - alunos apoiados pela ASE

2- AVALIAÇÃO INTERNA DOS      ALUNOS

Os qúadros segúintes respeitam aos dados de avaliaça�o interna no ano letivo 2017/18, nos diversos 
ciclos de ensino.

Quadro 6- Avaliação interna 1º ciclo

Quadro 7- Avaliação interna 2º ciclo
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Quadro 8- Avaliação interna 3º ciclo

Quadro 9- Avaliação interna no ensino secundário

3 - AVALIAÇÃO EXTERNA DOS ALUNOS 

No qúe diz respeito a@  avaliaça�o externa, os alúnos do Agrúpamento obte�m, normalmente, 
resúltados acima da me�dia nacional, sobretúdo na disciplina de Portúgúe�s. Tendo em conta os 
indicadores, “taxa de súcesso”  e “classificaça� o me�dia”, foi alcançado súcesso na avaliaça�o externa no 
qúe respeita a@ s metas contratúalizadas para o trie�nio 2015/2018.

Qúadro 10- Avaliaça�o externa de matema� tica 9.º ano

Qúadro 11- Avaliaça� o externa de portúgúe�s 9.º ano
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Exame nacional
Português

Prova 839/639

Matemática A

Prova 635

Ano letivo
Negativas Positivas Negativas Positivas

N.º  % N.º % N.º % N.º %

2017/2018 19 32,20 40
67,8

0
17 37,80 28 62,20

Qúadro 12- Avaliaça�o externa no ensino secúnda� rio

4 - INSUCESSO

No qúe se refere a@ s retenço� es dos alúnos verifica-se qúe úma percentagem 
considera�vel na� o completa os  ciclos de ensino no nú� mero de anos previsto (cerca de úm 
qúarto dos alúnos), conforme se pode inferir pelo qúadro segúinte. Ale�m disso, constata-se 
qúe cerca de 28% e 35% dos alúnos, respetivamente do 3º ciclo e do ensino secúnda�rio, ja�  
experienciaram o insúcesso ao longo da súa trajeto� ria escolar.

Qúadro 13- Retenço� es dos alúnos

 

5- HABILITAÇÕES ACADÉMICAS DOS  PROGENITORES

A ní�vel de formaça� o acade�mica, 54,3% das ma�es te�m habilitaça�o acade�mica igúal oú inferior 
ao 3º ciclo. A ní�vel dos pais, 65,1% te�m habilitaça�o acade�mica igúal oú inferior ao 3º ciclo.

Qúadro 14-Habilitaço� es acade�micas da ma�e

Qúadro 15- Habilitaço� es acade�micas do pai
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6- INTERVENÇÃO DO GMOE

As dificúldades econo� micas e problemas sociais da parte das famí�lias, com conseqúe�ncias ao ní�vel da 
alimentaça� o dia� ria e nos ha� bitos de sono, reflete-se na atença�o, concentraça� o e, inclúsive, no 
desenvolvimento afetando o rendimento acade�mico. Esta realidade e�  motivo de úma atença� o especial da 
parte da escola, em especial por parte das edúcadoras, das professoras titúlares de túrma e por parte dos 
conselhos de túrma (CT), em articúlaça� o com o Gabinete de Mediaça� o e Orientaça�o Escolar (GMOE), a qúem 
compete monitorizar, avaliar e acompanhar, a sitúaça� o de menores em risco edúcacional oú de exclúsa�o 
social.

No ano letivo transato, o nú� mero de alúnos acompanhados pelo GMOE foi de 215; a taxa de súcesso 
desses alúnos foi de 83%.

No presente ano letivo, o nú� mero de alúnos acompanhados pelo GMOE oú pela Eqúipa Te�cnica de 
Articúlaça�o Edúcativa (CMB/CIM Ca� vado), bem como os ja�  sinalizados a@  Comissa�o de Proteça�o de Crianças e 
Jovens  (CPCJ) oú acompanhados pela Eqúipa Múltidisciplinar de Assessoria aos Tribúnais (EMAT) sa�o 
apresentados na tabela    segúinte:

Qúadro 16- Nú� mero de alúnos acompanhados pelo GMOE

7- PESSOAL DOCENTE e  PESSOAL NÃO DOCENTE

Relativamente ao pessoal docente e na� o docente, os qúadros segúintes sistematizam o perfil dos 
corpos profissionais atúalmente em exercí�cio.

Exercem a súa atividade profissional no AE Maximinos, tre�s te�cnicos especializados qúe integram o 
Gabinete de Mediaça�o e Orientaça�o Escolar (GMOE), e ainda os segúintes docentes:

CE MAXIMINOS

Nº GRUPO IDADES SITUAÇÃO HABILITAÇÃO GÉNERO
DOCENTES RECRUTAMENTO  PROFISSIONAL  F M
1 100 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
2 110 43-45 QUADRO LICENCIATURA X  
1 110 65-69 QUADRO BACHARELATO X  
2 110 55-64 QUADRO BACHARELATO X  
1 110 55-59 QUADRO LICENCIATURA  X
1 910 59-63 QUADRO LICENCIATURA  X
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CE ESTRADA

Nº GRUPO IDADES SITUAÇÃO HABILITAÇÃO GÉNERO
DOCENTES RECRUTAMENTO  PROFISSIONAL  F M
1 100 50-54 QUADRO MESTRADO X  
1 100 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
1 100 60-64 QUADRO LICENCIATURA X  
3 110 44-49 QUADRO LICENCIATURA X  
1 110 45-49 QUADRO BACHARELATO X  
1 110 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  

CE GANDRA

Nº GRUPO IDADES SITUAÇÃO HABILITAÇÃO GÉNERO
DOCENTES RECRUTAMENTO  PROFISSIONAL  F M

2 110 40-44 QUADRO LICENCIATURA X  
3 50-54 QUADRO LICENCIATRURA x

CE GONDIZALVES

Nº GRUPO IDADES SITUAÇÃO HABILITAÇÃO GÉNERO
DOCENTES RECRUTAMENTO  PROFISSIONAL  F M

1 100 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
1 100 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
2 110 40-44 QUADRO LICENCIATURA X  
1 110 45-49 QUADRO LICENCIATURA X
1 110 50-54 QUADRO LICENCIATURA X

CE NAIA

Nº GRUPO IDADES SITUAÇÃO HABILITAÇÃO GÉNERO
DOCENTES RECRUTAMENTO  PROFISSIONAL  F M

2 100 45-49 QUADRO LICENCIATURA x  
1 100 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
1 110 40-44 QUADRO LICENCIATURA  x
1 110 35-39 QUADRO MESTRADO X  
1 120 30-34 QUADRO MESTRADO  X
1 910 60-64 QUADRO MESTRADO  X

EB 2,3 FREI C BRANDÃO

Nº GRUPO IDADES SITUAÇÃO HABILITAÇÃO GÉNERO
DOCENTES RECRUTAMENTO  PROFISSIONAL  F M

2 200 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
4 220 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
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1 220 60-64 QUADRO MESTRADO  X
1 230 65-69 QUADRO LICENCIATURA  X
3 230 50-64 QUADRO LICENCIATURA X  
1 240 50-54 QUADRO LICENCIATURA  X
2 240 45-49 QUADRO LICENCIATURA X  
1 250 60-64 QUADRO LICENCIATURA X  
1 260 50-54 QUADRO LICENCIATURA  X
1 290 45-49 QUADRO LICENCIATURA X  
1 300 50-54 QUADRO MESTRADO X  
2 300 50-54 QUADRO LICENCIATURA X  
2 300 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
2 330 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
1 330 50-54 QUADRO MESTRADO X  
2 400 60-64 QUADRO LICENCIATURA X  
1 420 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
2 500 50-54 QUADRO LICENCIATURA  X
2 500 45-49 QUADRO LICENCIATURA X  
1 510 50-54 QUADRO LICENCIATURA  X
1 510 45-49 QUADRO LICENCIATURA X  
1 520 45-49 QUADRO LICENCIATURA X  
1 520 60-64 QUADRO LICENCIATURA X  
2 600 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
1 620 45-49 QUADRO LICENCIATURA X  
2 620 45-49 QUADRO LICENCIATURA  X
1 910 40-44 QUADRO LICENCIATURA X  
1 910 55-59 QUADRO LICENCIATURA X  
1 930 50-54 QUADRO LICENCIATURA X  
1 930 60-64 QUADRO LICENCIATURA  X

ESCOLA SECUNDÁRIA

Nº GRUPO IDADES SITUAÇÃO HABILITAÇÃO GÉNERO
DOCENTES RECRUTAMENTO  PROFISSIONAL  F M

1 300 60-64 QUADRO MESTRADO x  
4 300 55-59 QUADRO LICENCIATURA x  
1 300 55-59 QUADRO LICENCIATURA  x
1 300 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
1 330 45-49 QUADRO LICENCIATURA x  
2 330 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
1 330 60-64 QUADRO LICENCIATURA x  
1 400 60-64 QUADRO LICENCIATURA  x
1 400 55-59 QUADRO LICENCIATURA x  
1 410 50-54 QUADRO MESTRADO x  
1 420 40-44 QUADRO LICENCIATURA x  
1 430 55-59 QUADRO LICENCIATURA x  
1 500 45-49 QUADRO LICENCIATURA x  
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1 500 60-64 QUADRO LICENCIATURA  x
2 500 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
1 500 55-59 QUADRO LICENCIATURA x  
2 510 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
2 510 40-44 QUADRO DOUTORAMENTO x  
2 520 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
2 520 60-64 QUADRO LICENCIATURA x  
1 520 55-59 QUADRO LICENCIATURA x  
1 520 60-64 QUADRO LICENCIATURA  x
1 550 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
2 550 45-49 QUADRO LICENCIATURA  x
1 550 40-44 QUADRO LICENCIATURA  x
1 600 60-64 QUADRO LICENCIATURA  x
1 620 55-59 QUADRO MESTRADO  x
1 620 45-49 QUADRO LICENCIATURA  x
1 620 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
1 620 60-64 QUADRO MESTRADO x  
1 910 55-59 QUADRO LICENCIATURA  x
1 910 50-54 QUADRO LICENCIATURA x  
1 930 35-39 QUADRO LICENCIATURA x  

        Qúadro 17- Caraterizaça�o do corpo docente

A ní�vel do pessoal na� o docente, exercem a súa atividade do Agrúpamento 51 assistentes operacionais, 
9 assistentes te�cnicos e úm vigilante, de acordo com o qúadro segúinte:

Escolas
Nº 

Assist.Op. Quadro Contratados
Escola Secundária Maximinos 15 14 1
EB 2 3 Frei Caetano 19 17 2
CE Naia 4 4 0
EB1 JI Estrada 5 5 0
CE Maximinos 5 5 0
EB1 Gandra 2 2 0
CE Gondizalves 4 4 0

Qúadro 18- Nú� mero de assistentes operacionais

IV – INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

E7  de destacar qúe, na comúnidade envolvente, ha�  grande variedade de institúiço� es e organizaço� es 
com qúem a escola tem protocolos, parcerias oú oútro tipo de interaça�o, nomeadamente: Ginasiano  Escola 
de Dança; Conservato� rio de Mú� sica Caloúste Gúlbenkian; Universidade Cato� lica Portúgúesa (plano de 
acompanhamento externo TEIP); Universidade do Minho (súpervisa� o de esta� gios de formaça�o inicial); 
Ca� mara Múnicipal de Braga/Rede Social/Comisso� es Sociais de Fregúesia;  CPCJ (projeto de Mediaça�o Escolar; 
encaminhamento de alúnos); Ca� mara Múnicipal de Braga e CIM Ca�vado em articúlaça�o com a Crúz 
Vermelha  Portúgúesa (Eqúipa Te�cnica de Articúlaça� o Edúcativa/ETAE); CIAB (Tribúnal Arbitral de 
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Consúmo); Projeto TE7 TRIS/Ca�ritas Diocesana de Braga; Projeto + ATITUDE/Crúz Vermelha Portúgúesa; Centro 
de Saú� de (PES); ACAPO (Associaça�o de Cegos e Amblí�opes Portúgúeses); Júntas de Fregúesia (colaboraça�o em 
atividades das escolas; verba para material de expediente e limpeza); Centro Social e Cúltúral de Ferreiros 
(parceiros na implementaça�o das AECs); Centro de Formaça�o da Associaça�o de Escolas Braga/Súl (formaça�o de 
pessoal docente e na�o docente realizada tambe�m por docentes do qúadro deste AE); Múseú D. Diogo de 
Soúsa, Múseú da Imagem e Múseú dos Biscainhos (atividade das escolas); Casa do Professor (formaça�o de 
pessoal docente); APECDA (CRI – Centro de Recúrsos para a Inclúsa�o); Age�ncia Nacional Erasmús +; Cole�gio 
de S. Caetano (cede�ncia de espaços); BRAVAL (visitas de estúdo; projetos de Cidadania e Desenvolvimento); 
ES Alberto Sampaio, AE de Real, ES D. Maria II (Braga), AE D. Maria II (Famalica�o), Cole�gio D. Diogo de Soúsa, 
Cole�gio Nossa Senhora das Graças, Cole�gio D. Pedro V, Cole�gio Joa�o Paúlo II e Externato Carvalho Araú� jo, (o AE 
Maximinos recebe alúnos destas escolas no a�mbito do Desporto Escolar/protocolo de colaboraça�o); Fúndaça�o 
Ilí�dio Pinho (Concúrso Cie�ncia na Escola),  Rede de  Bibliotecas  Escolares (concúrsos locais, múnicipais e 
nacionais).

 V – AVALIAÇÃO EXTERNA do AE MAXIMINOS

De acordo com o relato� rio da avaliaça� o externa realizada em 2016, as a� reas onde o Agrúpamento 
deve incidir prioritariamente os seús esforços para a melhoria sa�o as segúintes:
- A identificaça�o de fatores explicativos do insúcesso, qúe permitam a implementaça�o de estrate�gias 
ajústadas em ordem a@  melhoria dos resúltados, particúlarmente na disciplina de Matema� tica dos  9.º e 
12.º anos.
- O desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento do percúrso escolar dos alúnos útilizando, para o 
efeito, indicadores claros qúe permitam (re)orientar o processo formativo.
- A constrúça�o de úm projeto edúcativo coerente com a realidade do Agrúpamento, qúe fomente o sentido 
de identificaça�o e de pertença de toda a comúnidade edúcativa, contribúindo para a súa consolidaça�o.
- A reformúlaça� o de todo o processo de aútoavaliaça� o núma estrútúra ú� nica qúe abarqúe todas as a� reas de 
fúncionamento do Agrúpamento.
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VI – DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL E PEDAGÓGICO

1- Órgãos de direção, administração e gestão

Projeto Edúcativo                                                                                                                                                        Pa� gina 19



2 – Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica

3- Outras Estruturas e Serviços

O diagno� stico organizacional e pedago� gico visa efetúar úma sí�ntese da ana� lise do ambiente interno 
e externo e identificar os elementos-chave para a gesta� o e organizaça�o da escola, possibilitando o 
estabelecimento de prioridades de atúaça�o. Neste contexto, efetúoú-se úma identificaça� o dos pontos fortes 
e dos pontos fracos (ambiente interno) e das oportúnidades e ameaças percecionadas no ambiente externo, 
de modo a permitir perceber o posicionamento da escola nos contextos em qúe se insere, como referencial 
para o estabelecimento de processos de melhoria sústentados e partilhados.

Esta reflexa�o segúiú os princí�pios de úma ana� lise SWOT, realizada no a�mbito da elaboraça�o do 
PPM qúe constiúiú  o  ponto de  partida  para  a  identificaça�o  dos  problemas mais  significativos  no 
contexto do AE de Maximinos. 
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Qúadro 19- Pontos fortes

FRAQUEZAS/PONTOS FRACOS 
   Necessidade de Identificar os fatores explicativos do insucesso que permitam a implementação de 

estratégias  ajustadas  em  ordem  à  melhoria  dos  resultados,  particularmente  na  disciplina  de 

matemática, de 9º e 12º anos.

   Necessidade de desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento do percurso escolar  dos 

alunos utilizando, para o efeito, indicadores claros que permitam (re)orientar o processo formativo.

   Necessidade de construção de um projeto educativo coerente com a realidade do agrupamento,  

que fomente o sentido de identificação e de pertença de toda a comunidade educativa, contribuindo  

para a sua consolidação.

   Necessidade  de  reformulação  de  todo  o  processo  de  autoavaliação  numa  estrutura  única  que 

abarque todas as áreas de funcionamento do agrupamento.
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   O sucesso pleno, na avaliação interna de 3º ciclo, foi de 49%. 

   Lacunas no domínio raciocinar/criar,  ao longo do ensino básico, evidenciadas nos resultados das  

provas de aferição (REPA).

   Taxa de insucesso elevada na avaliação interna, a Matemática, principalmente no 7º ano ( 42,4%) e  

8º anos (45,2%). 

   Baixo nível de sucesso na prova final de 9º ano, de Matemática (45,31%; classificação média 2,77).

   Sucesso pleno reduzido, no 3º ciclo, em especial no 7º e 8º ano (38,1% e 38,4%). 

   Classificação média, no exame de MAT A de secundário, inferior à nacional (10,12/<0,62)

   Situações de indisciplina sobretudo no 5º, 6º e 7º anos. 

   N.º significativo de situações de baixa atenção e concentração nas aulas.

   Baixos níveis de satisfação dos docentes relativos ao ambiente em sala de aula. 

   Número significativo de famílias que não valoriza a educação escolar. 

   Baixo  envolvimento  dos  Pais/EE  nos  processos  que  dizem  respeito  à  vida  escolar  dos  seus  

educandos.

   Necessidade de soluções pedagógicas alternativas para alunos com défice elevado de pré-requisitos.

   Existência de turmas com mais do que dois  alunos com medidas seletivas e/ou adicionais,  com  

problemáticas diferentes.

   Dificuldades  de  adaptação  na  transição  de  ciclo  no  ensino  básico  (pré-requisitos  académicos  e  

sociais). 

   Espaços físicos que exigem obras de conservação e/ou de adaptação às problemáticas e exigências  

educativas atuais.

   Necessidade  de  adaptação  dos  espaços  físicos  e  dos  materiais  às  necessidades  específicas  dos  

alunos. 

   Recursos informáticos reduzidos e, no geral, obsoletos.

   N.º insuficiente de AO.

   Necessidade de ajustamento do pessoal docente ao novo paradigma educativo.

Qúadro 20- Pontos fracos
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Qúadro 21- Oportúnidades

AMEAÇAS (vindas do exterior)

 Degradação física da escola sede e da EB2/3, com a consequente desadequação das instalações 

escolares às necessidades atuais: inexistência de um pavilhão gimnodesportivo e de um auditório 

na EB 2/3 e ES.

 Adiamento de obras de requalificação e atualização da escola EB 2/3 e ES, por parte do ME e CMB.

 Meio socioeconómico carenciado (evidenciado na % elevada de alunos com escalão A e B).

 Baixo nível de habilitações de uma grande parte dos encarregados de educação.

 Baixas expectativas de alguns encarregados de educação relativamente à escolaridade, como meio 

de mobilidade social.

 Pouca diversificação da oferta formativa a nível dos cursos profissionais. 

 Abandono/absentismo difícil de controlar pela escola, no que diz respeito a alunos de etnia cigana.

 Apetrechamento das salas de aula com material informático desatualizado essencial em contexto 

educativo atual.

  Alunos em risco educacional com possível impacto em exclusão social.

 Idade próxima da aposentação em número significativo dos professores e assistentes operacionais.

  Rede deficiente de transportes públicos com implicações no acesso às escolas.

 Escolas secundárias e básicas do centro urbano, recentemente requalificadas, que concorrem com o  

nível de atratividade das nossas escolas.
Qúadro 22- Ameaças

Projeto Edúcativo                                                                                                                                                          Pa� gina 23



VII – ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Este projeto apresenta cinco a�reas de intervença�o priorita� ria enqúadradas pelo lema “Escola 
Integradora”.

1.ª A7 rea de Intervença�o – Resúltados escolares.
2.ª A7 rea de Intervença�o – Indisciplina
3.ª A7 rea de Intervença�o – Abandono/absentismo
4.ª A7 rea de Intervença�o – Identidade do Agrúpamento
5.ª A7 rea de Intervença�o – Captaça�o e fidelizaça�o de alúnos

VIII – PROJETO CURRICULAR

Considerando a ana� lise da caraterizaça� o feita e a identificaça�o das forças e das fraqúezas do 
Agrúpamento, pretende-se definir úma intervença� o qúe garanta as melhores respostas edúcativas a@s 
necessidades dos alúnos, de forma a favorecer a seqúencialidade da trajeto� ria escolar ao longo do pre�-
escolar, da edúcaça� o ba� sica e do ensino secúnda� rio e de levar os alúnos a intervir na resolúça�o de 
problemas do qúotidiano  núma lo� gica de cidadania local e nacional. Os  instrúmentos  de 
planeamento cúrricúlar devem ser dina�micos, sinte�ticos e tradúzir úma visa�o interdisciplinar do 
cúrrí�cúlo.

Nas  dina�micas  de  trabalho  pedago� gico  deve  desenvolver-se  trabalho  de  natúreza 
interdisciplinar  e  de  articúlaça�o  disciplinar,  operacionalizado  preferencialmente  por  eqúipas 
edúcativas  qúe  acompanham túrmas  oú grúpos  de  alúnos. Cabe  a@ s  eqúipas  edúcativas  e  aos 
docentes qúe as constitúem, no qúadro da súa especialidade,  definir as dina�micas de trabalho 
pedago� gico adeqúadas, tendo por refere�ncia as especificidades da túrma oú grúpo de alúnos.

Na aça�o edúcativa deve ainda ser assegúrado o envolvimento dos alúnos, com enfoqúe na 
intervença�o cí�vica, privilegiando a livre iniciativa, a aútonomia, a responsabilidade e o respeito 
pela diversidade húmana e cúltúral. Com vista a@  promoça�o da qúalidade e eficie�ncia edúcativas, 
podem  ser  implementadas  diferentes  formas  de  organizaça�o,  nomeadamente:  o  trabalho 
colaborativo; a coadjúvaça�o entre docentes, do mesmo ano oú ciclo, de va� rios ciclos e ní�veis de 
ensino e de diversas a� reas disciplinares; a permúta tempora� ria entre docentes da mesma a� rea oú 
domí�nio disciplinar.

Critérios de elaboração dos horários dos alunos
O hora� rio de fúncionamento das escolas qúe integram o Agrúpamento e�  o segúinte:

Sempre qúe for possí�vel, em fúnça�o da disponibilidade de salas, privilegiar-se-a�  a distribúiça� o 
dos hora� rios dos alúnos no túrno da manha� .

As túrmas de ensino articúlado da mú� sica no 1.º ciclo, devera� o fúncionar em regime dúplo. 
Nos hora� rios dos alúnos deve atender-se aos segúintes princí�pios:  
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A. Educação Pré-Escolar

 O hora� rio das crianças da Edúcaça� o Pre� -Escolar e�  distribúí�do ao longo dos 5 dias da semana, tendo 
diariamente 5 horas letivas.

 A AAAF e�  súpervisionada pelas Edúcadoras na CNL, 2 tempos por semana.
 Na constitúiça�o dos grúpos da edúcaça�o pre� -escolar e� :

a) dada prioridade a@  continúidade pedago� gica do grúpo;
b) As  novas  inscriço� es  sa�o  distribúí�das  pelos  grúpos  tendo  em  consideraça�o  a 

homogeneidade das idades constitúindo grúpos eqúilibrados, sempre qúe possí�vel.

B. 1º CEB

 O hora� rio dos alúnos do 1º CEB e�  distribúí�do ao longo dos 5 dias da semana, tendo 
diariamente 5  horas letivas e 1 tempo para as atividades de enriqúecimento cúrricúlar 
(AEC), núm total de 25 horas  das disciplinas das componentes do cúrrí�cúlo e 5 horas 
de AEC semanais, no caso dos 1º e 2º anos e 27horas das disciplinas da componente 
do cúrrí�cúlo e 3 horas de AEC semanais no caso dos 3º e 4º anos.

 Preferencialmente, as a� reas a contemplar para as AEC sera� o as segúintes: Atividades 
Lú� dico-Expressivas oú Atividades Fí�sico Desportivas e Meio Ambiente/Cie� ncias 
Experimentais, Ingle� s, cúmpridas  qúe estejam as condicionantes impostas pelo n.º 3, 
do artº 5º, do Despacho Normativo 4-A/2016, de  16 de júnho. No caso de ocorrer a 
necessidade de súbstitúiça� o de docentes das AEC’s e na�o existirem na bolsa de súbstitúiça�o 
docentes da mesma disciplina, a súbstitúiça�o far-se-a�  por Expressa�o Pla� stica.

 AEC 1º, 2º anos
Edúcaça� o Fí�sica 2h, Expressa�o Músical 1h, Cie�ncias Experimentais 1h, Ingle�s1h. No caso de na�o 

haver docentes a alternativa e�  a Pla� stica (1º e 2º anos).
 

 AEC 3º e 4º anos
Atividade Fí�sica e Desportiva 2h, Cie�ncias Experimentais 1h. No caso de na� o haver 

docentes a alternativa e�  a Pla� stica.

 Os tempos da componente na� o letiva dos professores devem contemplar as atividades de 
acompanha- mento e vigila�ncia dos alúnos dúrante os intervalos entre as atividades letivas, 
com exceça�o do perí�odo de  almoço, e o atendimento aos encarregados de edúcaça�o e 
súpervisa�o pedago� gica.

 Aos coordenadores de estabelecimento,  com túrma atribúí�da,  e�  atribúí�da úma hora e 
trinta minútos para o exercí�cio do cargo.  

 A súpervisa�o da CAF e�  da responsabilidade das coordenadoras de estabelecimento.
 A oferta complementar a privilegiar em todos os anos de escolaridade, e�  a disciplina de 

Edúcaça�o Este� tica e Artí�stica. 
 A constitúiça�o das túrmas atende a:

a) Alúnos qúe ficam retidos devem ser prioritariamente integrados núma túrma do 
seú ano de escolaridade, tendo em atença�o o seú ní�vel eta� rio e o desenvolvimento 
global qúe apresentam.

b) As múdanças de túrma devidamente fúndamentadas so�  podem efetúar-se para 
túrmas  onde  haja  vagas,  em  primeira  insta�ncia,  dentro  do  mesmo 
estabelecimento,  e  em  segúnda  insta�ncia,  noútro  estabelecimento  do 
agrúpamento.
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c) Crianças com instabilidade emocional comprovada, so�  podem múdar de túrma se 
a túrma recetora apresentar as condiço� es de estabilidade adeqúada para as poder 
receber.

d) Na organizaça�o das túrmas deve dar-se prioridade a@  constitúiça�o das túrmas de 
ano, e, caso isso na�o seja possí�vel, as mesmas devera�o preferencialmente integrar 
alúnos  de  dois  anos  de  escolaridade  e  so�  em casos  em qúe na�o  seja  possí�vel 
nenhúma destas modalidades, por alúnos de mais de dois anos de escolaridade.

e) Na constitúiça�o de túrmas deve ser respeitada a continúidade do grúpo/túrma.
f) A constitúiça�o de túrmas de EMRC, podera�  contemplar, sempre qúe necessa� rio, 

alúnos de diversos anos de escolaridade.

C.2.º, 3º CEB e ES em regime diurno

O esqúema de fúncionamento e hora� rios dos alúnos sera� o elaborados de acordo com os segúintes 
crite� rios:

 Aúse�ncia de tempos desocúpados entre as aúlas.
 Distribúiça� o letiva eqúilibrada, de modo a qúe dias com cinco blocos sejam no ma� ximo 2 por 

semana, com disciplinas mais pra� ticas ao ú� ltimo bloco, sempre qúe possí�vel.
 Privilegiar a especializaça�o/afetaça�o de recúrsos nos Cúrsos Profissionais.
 Inclúir, desde o iní�cio do ano, nos hora� rios dos alúnos, as atividades edúcativas dos planos de 

acompanhamento, de recúperaça�o e de enriqúecimento e do programa de Apoio Edúcativo.
 Atribúir o apoio edúcativo, sempre qúe possí�vel, ao professor da disciplina.
 Garantir, sempre qúe possí�vel, salas no piso inferior para os alúnos com NEE, preferencialmente, 

no mesmo bloco.
 Nas sitúaço� es previstas de desdobramento da túrma, garantir, sempre qúe possí�vel, túrnos 

segúidos, de prefere�ncia, no mesmo dia, com atribúiça�o da mesma sala.
 As dúas lí�ngúas estrangeiras no Ensino Ba� sico, sempre qúe possí�vel, na�o devem ser lecionadas no 

mesmo dia e de prefere�ncia cada úma delas, na� o devem ser lecionadas em dias segúidos. Sempre 
qúe possí�vel,  qúando tiverem úma carga semanal de apenas 90 minútos, deve procúrar 
distribúir-se em segmentos de 45 minútos.

 Evitar, sempre qúe possí�vel, qúe diferentes disciplinas lecionadas pelo mesmo docente sejam 
lançadas no mesmo dia no hora� rio.

 A Edúcaça� o Fí�sica na�o deve ser lecionada em dias segúidos e so�  podera�  iniciar-se úma hora 
depois de findo o perí�odo definido para o almoço; deve procúrar-se qúe as disciplinas com 
apenas úm segmento previsto no hora� rio semanal sejam lecionadas antes da Edúcaça�o Fí�sica, 
qúando coincidirem no túrno.

 Devera�  evitar-se, sempre qúe possí�vel, qúe a mesma disciplina seja lecionada no mesmo túrno e a@  
mesma hora, e a segúir a@  aúla de Edúcaça�o Fí�sica.

 As disciplinas qúe tenham apenas dúas aúlas semanais na�o devera�o ficar em dias segúidos.
 A carga hora� ria prevista para o Apoio ao Estúdo no 2º ciclo, no sentido de maximizar a 

participaça�o dos alúnos, devera�  preferencialmente ser distribúí�da por dois dias, núm bloco 
de 90’ e oútro de 90’+45’.

 Sempre qúe possí�vel, os alúnos devera�o ter aúlas na mesma sala.
 Sempre qúe possí�vel, na�o devem ser lecionadas sempre as mesmas disciplinas, no final de 

túrno.
 Os alúnos do 12º ano dos Cúrsos Profissionais devera�o ter, nos seús hora� rios, 1 bloco semanal, 

para o  desenvolvimento da PAP ao longo de ano, sob proposta do Diretor de Cúrso.
 Nos Cúrsos Profissionais qúe venham a ser aútorizados, atendendo a@ s grandes diferenças da carga 
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hora� ria  entre as diversas disciplinas do plano de formaça�o, devera�  procúrar-se eqúilibrar a 
distribúiça� o do hora� rio semanal, sempre qúe for possí�vel do ponto de vista da afetaça� o dos 
recúrsos húmanos e materiais e adeqúado do ponto de vista pedago� gico, de modo a garantir, ao 
longo do ano letivo, úma distribúiça�o eqúitativa da carga  letiva e evitar o prolongamento do 
final das aúlas e a dispersa�o do trabalho na parte final do ano.

 A organizaça�o das túrmas e�  da responsabilidade do diretor, obedece a crite�rios de natúreza 
pedago� gica definidos nos Despachos Normativos anúais públicados para o efeito, tera�  em 
consideraça�o os crite�rios provenientes do conselho pedago� gico, os pareceres dos conselhos 
de túrma a qúe os alúnos pertenceram no ano letivo anterior e  os pareceres da EMAEI, 
qúando  a  túrma  inclúi  alúnos  com  medidas  seletivas  e  /oú  adicionais  de  súporte  a@  
aprendizagem e a@  inclúsa�o, observando os crite�rios segúintes:

a) Redúça�o  do  nú� mero  de  alúnos  nas  túrmas  qúe  inclúem  alúnos  com  medidas 
seletivas e /oú adicionais de súporte a@  aprendizagem e a@  inclúsa�o, sempre qúe tal 
esteja previsto no seú RTP;

b) Continúidade do grúpo-túrma, sempre qúe possí�vel;
c) Continúidade pedago� gica, sempre qúe possí�vel;
d) Distribúiça�o, pelas túrmas, dos alúnos qúe na�o transitaram de ano;
e) No ato da matrí�cúla, e na transiça�o de ciclo, dar-se-a�  prefere�ncia a@  manútença�o dos 

alúnos no agrúpamento.

IX – PLANOS CURRICULARES 

(A) A escola B2,3 Frei Caetano Branda�o e a Escola Secúnda� ria organizam as cargas letivas em perí�odos de 45 
minútos. No 1.º Ciclo esta�o organizadas em perí�odos de 60 minútos.

(B) As cargas letivas das diferentes disciplinas sa�o as definidas no Decreto-Lei nº nº 55/2018, de 6 de 
júlho, no Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de júlho, e na Portaria 225/2012, de 30 de júlho, no caso 
do ensino articúlado da mú� sica e da dança.

(C) A oferta de escola e a oferta complementar sa�o as estabelecidas nos qúadros abaixo.
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MATRIZ CURRICULAR 1.º CICLO

Componentes do 
currículo

Carga semanal em minutos

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano
Português 480 480 480 480
Matemática 480 480 480 480
Estudo do Meio 180 180 180 180
Expressões 180 180 180 180
Inglês 120 120
EMRC (opcional) 60 60 60 60

Oferta 
Complem
entar

Ed. 
Estética e 
Artística

60 60 60 60

Apoio ao Estudo 120 120 120 120
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AVALIAÇÃO DOS ALUNOS

Ate�  ao iní�cio de cada ano letivo, o conselho pedago� gico da escola, enqúanto o� rga�o regúlador do 
processo de avaliaça�o  das  aprendizagens,  define,  sob proposta  dos  departamentos  cúrricúlares,  os 
crite�rios de avaliaça�o com a descriça�o de úm perfil de aprendizagens, de acordo com as orientaço� es 
constantes dos docúmentos cúrricúlares e oútras orientaço� es gerais do Ministe�rio da Edúcaça�o. 

Os crite�rios de avaliaça�o sa�o divúlgados anúalmente júnto dos diversos intervenientes.
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X – OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO

Em articúlaça� o com as a� reas de intervença�o priorizadas no Plano Plúrianúal de Melhoria de segúida 
elencadas pretende-se atingir os segúintes objetivos gerais:

Áreas/Problemas de 
intervenção prioritária

Objetivos gerais

Resultados escolares dos 
alunos

Melhorar os resultados escolares dos alunos na avaliação interna, 
sobretudo a Matemática.
Melhorar  os  resultados  escolares  dos  alunos  na  avaliação 
externa, sobretudo a Matemática.
Implementar situações de supervisão pedagógica no AE.
Melhorar a matriz pedagógico-organizacional.     
Disponibilizar  oferta  formativa  que  potencie  a  melhoria  dos 
resultados.

Indisciplina
Reduzir  os  níveis  de  indisciplina,  diminuindo  o  número  de 
participações de ocorrência e de medidas disciplinares.
Criar espaços de reflexão sobre esta temática.

Abandono/absentismo
Anular o abandono escolar.
Reduzir os níveis de absentismo.
Estabelecer parcerias com instituições locais.

Identidade do 
Agrupamento

Construir a identidade do Agrupamento através da valorização da 
sua vertente simbólica.
Desenvolver projetos estruturantes com a interação de todos os 
níveis/escolas.
Promover  espaços  de  reflexão  envolvendo  todos  os 
intervenientes no processo educativo.
Envolver toda a comunidade na melhoria dos espaços físicos.

Captação e fidelização de 
alunos

Desenvolver iniciativas no sentido da captação e fidelização de 
alunos.
Promover uma oferta educativa atrativa para os alunos.

Qúadro 23- Objetivos do Projeto Edúcativo
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XI – PLANO ESTRATÉGICO (PPM) 2018-2021

A. Problemas  identificados  (crúzando  os  dados  do  diagno� stico  com  os  do  processo 
participativo)

1. Taxa de insúcesso elevada na avaliaça� o interna, a Matema� tica, principalmente no 7º e 8º anos 
(42,4% e 45,2%);

2. Baixo ní�vel de súcesso na prova final de 9º ano, de Matema� tica (45,31%; classificaça� o me�dia 
2,77). Atingir a classificaça�o me�dia de 3,0;

3. Súcesso pleno redúzido no 3º ciclo, em especial no 7º e 8º ano (38,1% e 38,4%);

4. Nú� mero  significativo de alúnos com dúas oú mais retenço� es: dois alúnos no 1º ciclo, 17 
no 2º ciclo; 30 no 3ºciclo;

5. Lacúnas no domí�nio raciocinar/criar, ao longo do ensino ba� sico, evidenciadas nos resúltados 
das provas de aferiça�o (REPA);

6. Sitúaço� es de indisciplina sobretúdo no 5º, 6º e 7º anos;

7. Nú� mero significativo de famí�lias qúe na�o valoriza a edúcaça�o escolar;

8. Baixo envolvimento dos Pais/EE nos processos qúe dizem respeito a@  vida escolar dos seús 
edúcandos;

9. Necessidade de solúço� es pedago� gicas alternativas para alúnos com de� fice elevado de pre� -
reqúisitos;

10. Nú� mero significativo de sitúaço� es de baixa atença�o e concentraça�o nas aúlas;

11. Existe�ncia de túrmas com mais do qúe dois alúnos com medidas seletivas e/oú adicionais, 
com problema� ticas diferentes;

12. Dificúldades de adaptaça� o na transiça� o de ciclo no ensino ba� sico (pre� -reqúisitos acade�micos 
e sociais);

13. Espaços fí�sicos qúe exigem obras de conservaça�o e/oú de adaptaça�o a@ s problema� ticas e exige�ncias 
edúcativas atúais.

14. Recúrsos informa� ticos redúzidos e, no geral, obsoletos;

15. Nú� mero insúficiente de AO;

16. Necessidade de ajústamento do pessoal docente ao novo paradigma edúcativo;

17. Captaça�o e fidelizaça�o de alúnos a@ s aprendizagens escolares.

B. Áreas prioritárias de melhoria

Foram consideradas as segúintes a� reas de intervença�o priorita� ria:
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Qúadro 24- A7 reas de intervença�o priorita� ria

C. Ações estratégicas

Face a@  entrada em vigor do DL nº 55/2018, de 6 de júlho, qúe tem como referente edúcativo o 
Perfil dos Alúnos a@  Saí�da da Escolaridade Obrigato� ria e a Estrate�gia Nacional de Edúcaça�o para a Cidadania, 
impo� e-se tomar deciso� es qúe constitúam oportúnidades de aprendizagem para todos os alúnos, de modo a 
melhorar a qúalidade do ensino e das aprendizagens, prevenindo o abandono e promovendo o súcesso 
escolar, atrave� s da aútonomia e flexibilidade cúrricúlar, garantindo a cidadania e a inclúsa�o. Pretende-se 
qúe, ao longo da escolaridade obrigato� ria, as crianças e jovens façam as aprendizagens de ní�vel escolar e, 
tambe�m, de a�mbito social, para qúe se tornem capazes de fazer opço� es, ao longo da vida, de modo a qúe, 
qúando adúltos, se tornem cidada� os responsa�veis e economicamente aúto� nomos, capazes de defender os 
seú direitos e intervir na vida pú� blica.

Na� o temos dú� vidas de qúe e�  mais fa� cil prevenir precocemente do qúe dar resposta a problemas ja�  
instala- dos. E, atendendo a qúe no AE Maximinos ha�  úm nú� mero significativo de alúnos cújo qúotidiano 
esta�  marcado por condicionantes associadas ao baixo ní�vel socioecono� mico e cúltúral das famí�lias, de qúe 
resúltam condiço� es preca� rias de vida, qúe poúco oú nada contribúem para a aprendizagem, impo� e-se 
atúar preventivamente:
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No contexto de vida das crianças e jovens:
- Envolvendo institúiço� es com responsabilidades pú� blicas nessas a� reas, nomeadamente a Rede 

Social da Ca� mara Múnicipal de Braga e as Comisso� es Sociais Inter-Fregúesias da Zona Histo� rica e 
Caminhos do Súl, úma vez qúe sa�o as qúe atúam no eixo Ferreiros/Maximinos, onde habitam os 
alúnos do AE Maximinos cújo percúrso escolar esta�  marcado pelo estigma social;

- Chamando a@  escola institúiço� es e organizaço� es da sociedade civil, em articúlaça� o com a 
Universidade do Minho (Institúto de Edúcaça� o e de Cie�ncias Sociais), para qúe intervenham júnto 
desses alúnos e famí�lias, qúer na escola, qúer na fregúesia, dando a retagúarda qúe a famí�lia 
na�o e�  capaz de proporcionar.

     No contexto de Escola:
- Criando oportúnidades de socializaça� o e de descoberta, para as crianças oriúndas de ambientes 

familiares desfavorecidos, desde o Pre�-escolar, de modo a criar compete�ncias de aprendizagem 
desde cedo.

- Promovendo, em contexto de aúla, ambientes estimúlantes e potenciadores de oportúnidades 
diversifica-  das de aprendizagem, com grande enfoqúe no trabalho colaborativo, de natúreza 
interdisciplinar, de modo a  promover aprendizagens, cúriosidade e capacidade de intervença� o 
cidada� , face a problemas do qúotidiano, de a�mbito local, nacional oú múndial.

- Reforçando o envolvimento e participaça�o dos alúnos nos processos de decisa�o, em moldes mais 
efetivos e sistema� ticos, valorizando os seús contribútos e fomentando o exercí�cio da cidadania 
ativa;

- Intensificando úma estrate�gia global, partilhada e consistente, de modo a reforçar a prevença� o de 
comportamentos desajústados em sala de aúla e a indisciplina;

- Aprofúndando os processos de articúlaça�o cúrricúlar, com destaqúe para o trabalho interdisciplinar 
(DAC), modo a potenciar, com intencionalidade, a integraça� o das aprendizagens, e visando o súcesso 
edúcativo;

- Consolidando e generalizando pra� ticas de diferenciaça� o pedago� gica direcionadas para a maior 
participaça�o dos alúnos na constrúça� o do conhecimento, melhorando a qúalidade das aprendizagens 
e facilitando o progresso nos resúltados acade�micos;

- Incentivando a mobilizaça� o dos pais e encarregados de edúcaça�o nas dina�micas escolares, bem 
como das respetivas associaço� es, em articúlaça� o com parceiros da comúnidade, contribúindo para 
os processos de melhoria do Agrúpamento.

As aço� es TEIP foram, por isso mesmo, definidas de modo a dar resposta aos problemas identificados 
e facilitar o desenvolvimento de aprendizagens de qúalidade, qúe se tradúzam em respostas efetivas a@s 
necessidades de todos e cada alúno, para:

 Garantir a inclúsa�o de todos os alúnos;
 Melhorar a qúalidade do ensino e da aprendizagem;
 Incentivar úm maior envolvimento das famí�lias no percúrso escolar e de vida dos seús 

edúcandos;
 Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alúnos;
 Operacionalizar o Perfil dos Alúnos a@  Saí�da da Escolaridade;
 Promover o exercí�cio de úma cidadania ativa e informada;
 Captar e fidelizar alúnos a@ s aprendizagens escolares.
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PPM – INDICADORES E METAS  
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta 

Designação /N.º (s) da(s) ação(ões) do PPM 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

  Grau de participação dos vários agentes da comunidade 
educativa na definição das ações a desenvolver pela 

 
Insuficiente 

 
Satisfatório 

 
Bom 

 
Muito Bom 

 
(Re)Estruturar para Melhor Gerir 

  Grau de diversidade das medidas organizacionais que 
visam a promoção do trabalho colaborativo 

 
Aceitável 

 
Suficiente 

 
Bom 

 
Muito Bom 

 
(Re)Estruturar para Melhor Gerir 

  Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade 
educativa face às dinâmicas pedagógicas implementadas 

 
Bom 

 
Bom 

 
Muito Bom 

 
Muito Bom 

 
(Re)Estruturar para Melhor Gerir 

   1.º Ciclo 5,20% 4% 3,50% 3,00% Aprendizagem 

  
Taxa de insucesso escolar (1) 

2.º Ciclo 8,65% 8,00% 7% 5% Espaços de Aprendizagem: oficinas e CAA ; Dinâmicas Participativas 

3.º Ciclo 10,25% 9% 8,00% 5,00% Espaços de Aprendizagem: Oficinas, PAT, CAA; Dinãmicas Participativas 

   ES 5,25% Melhorar 1% relativamente ao ano anterior Melhorar 1% relativamente ao ano anterior Melhorar 1% relativamente ao ano anterior Espaços de Aprendizagem: PAT e CAA; Dinâmicas Participativas 

    

1.º Ciclo 
 

78,85% 
 

80% 
 

81% 
 

82,00% 
Espaços de Aprendizagem: Aprender a Aprender e Lab. de 
Aprendizagem 

   

Taxa de alunos com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

 

2.º Ciclo 
 

61,25% 
 

61% 
 

63% 
 

66% 
 
Espaços de Aprendizagem: Oficinas e CAA ; Dinâmicas Participativas 

 

3.º Ciclo 
 

51,44% 
 

52% 
 

53% 
 

60% 
 
Espaços de Aprendizagem: Oficinas, PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

  
Medidas 

organizacionais 

  
ES 

 
84,69% 

 
86% 

 
88% 

 
90% 

 
Espaços de Aprendizagem: PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

  

9.º - P 
 

78% 
 

80% 
 

81% 
 

83% 
 
Espaços de Aprendizagem: Oficinas, PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

    

9.º - MAT 
 

55% 
 

56% 
 

57% 
 

58% 
 
Espaços de Aprendizagem: Oficinas, PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

Cultura de 
 Taxa de alunos que tiveram positiva nas 

provas finais 
 

12.º - P 
 

71,40% 
 

73% 
 

74% 
 

75% 
 
Espaços de Aprendizagem: PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

 

12.º - MAT 
 

56,10% 
 

62% 
 

63% 
 

64% 
 
Espaços de Aprendizagem: PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

Escola e 
Lideranças 

  

 

12.º - outra 
 

40% 
 
Não temos outra disciplina 

 
Não teremos outra disciplina 

 
45% 

 
Espaços de Aprendizagem: PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

Pedagógicas Sucesso escolar 
na avaliação 

interna/externa 

 

  
9.º - P 

 
3,21 

 
3,25 

 
3,28 

 
3,3 

 
Espaços de Aprendizagem: Oficinas, PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

   
Classificação média nas provas finais 

9.º - MAT 2,79 2,8 2,9 3 Espaços de Aprendizagem: Oficinas, PAT, CAA; DinâmicasParticipativas 

12.º - P 9,7 9,8 9,9 10 Espaços de Aprendizagem: PAT; Dinâmicas Participativas 

   12.º - MAT 9,36 9,5 9,75 10 Espaços de Aprendizagem: PAT; Dinâmicas Participativas 

 
 
 
 

 
Gestão 

Curricular 

Interrupção 
precoce do 

percurso escolar 

 12.º - outra 10,3 Não temos outra disciplina Não temos outra disciplina 10,3 Espaços de Aprendizagem: PAT; Dinâmicas Participativas 

 
 
Taxa de percursos diretos de sucesso entre 
os alunos da escola, em todas as ofertas 
educativas 

 
1.º Ciclo 

 
74,04% 

 
75% 

 
76% 

 
77% 

Espaços de Aprendizagem: Aprender a Aprender e Lab. de 
Aprendizagem 

 

2.º Ciclo 
 

85% 
 

86% 
 

87% 
 

88% 
 
Espaços de Aprendizagem: oficinas e CAA ; Dinâmicas Participativas 

 

3.º Ciclo 
 

85,21% 
 

85% 
 

86% 
 

87% 
 
Espaços de Aprendizagem: Oficinas, PAT, CAA; Dinâmicas Participativas 

ES 82,21 85% 85% 87% Espaços de Aprendizagem:PAT. Dinâmicas Participativas 

 Práticas 
pedagógicas 

 

 
Taxa de alunos que melhoraram ou 
mantiveram a média final das suas 
classificações, relativamente ao ano anterior 

 
1.º Ciclo 

Não dispomos de 
dados 

Criar mecanismos de auscultação. Precisa 
de trabalho. 

 
Melhorar 2% relativamente ao ano anterior 

 
Melhorar relatiavmente ao ano anterior 

Espaços de Aprendizagem: Aprender a Aprender e Lab. de 
Aprendizagem 

 
2.º Ciclo 

Não dispomos de 
dados 

Criar mecanismos de auscultação. Precisa 
de trabalho. 

Melhorar 2% pontos relativamente ao ano 
anterior 

 
Melhorar relativamente ao ano anterior 

Espaços de Aprendizagem; Dinâmicas Participativas; MAXI-IN MINUS- 
out 

 

3.º Ciclo 
Não dispomos de 
dados 

Criar mecanismos de auscultação. Precisa 
de trabalho. 

Melhorar 1% pontos relativamente ao ano 
anterior 

 
Melhorar relativamente ao ano anterior 

Espaços de Aprendizagem; Dinâmicas Participativas. MAXI-IN MINUS- 
out 

  

Envolvimento 
dos parceiros 

  

ES 
Não dispomos de 
dados 

Criar mecanismos de auscultação. Precisa 
de trabalho. 

Melhorar 3% pontos relativamente ao ano 
anterior 

 
Melhorar relativamente ao ano anterior 

Espaços de Aprendizagem; Dinâmicas Participativas. MAXI-IN MINUS- 
out 

 1.º Ciclo 0% 0% 0% 0% Aprendizagem 

Parcerias e 
Comunidade 

 
Taxa de interrupção precoce do percurso 

escolar (2) 

 
2.º Ciclo 

 
2,10% 

 
1,50% 

 
1% 

 
0,50% 

Dinâmicas Participativas.MAXI-IN MINUS-out; Mediação Escolar e 
Familiar; Projetos Partilhados com Parceiros 

 
3.º Ciclo 

 
0,36% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Dinâmicas Participativas. .MAXI-IN MINUS-out; Mediação Escolar e 
Familiar; Projetos Partilhados com Parceiros 

  ES 0% 0% 0% 0% Dinâmicas Participativas. Espaços de Aprendizagem 

 
Envolvimento da 

comunidade 

 
 

Taxa de ocorrências disciplinares em 
contextos de sala de aula, face ao número 
total de ocorrências 

1.º Ciclo 0% Manter Manter Manter Escolar e Familiar 

 

2.º Ciclo 
 

78,50% 
 

75% 
 

70% 
 

65% 
Dinâmicas Participativas; (Re)Estruturar para Melhor Gerir. Mediação 
Escolar e Familiar 

 

3.º Ciclo 
 

76,50% 
 

72% 
 

70% 
 

60% 
Dinâmicas Participativas; (Re)Estruturar para Melhor Gerir. Mediação 
Escolar e Familiar 

    
ES 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Dinâmicas Participativas; (Re)Estruturar para Melhor Gerir. Mediação 
Escolar e Familiar 

 
 

Média de faltas injustificadas por aluno (3) 

1.º Ciclo 
 

0,33 
 

0,3 
 

0,25 
 

0,2 

(RE) Estruturar para Melhor Gerir. Dinâmicas Participativas. Mediação 
Escolar e Familiar 

 
2.º Ciclo 

 
3,95 

 
3,5 

 
3 

 
1 

Dinâmicas Participativas.(RE) Estruturar para Melhor Gerir. Mediação 
Escolar e Familiar 

 
3.º Ciclo 

 
4,6 

 
4,5 

 
3 

 
1 

Dinâmicas Participativas.(RE) Estruturar para Melhor Gerir. Mediação 
Escolar e Familiar 

 
ES 

 
1,53 

 
1 

 
0,5 

 
0 

Dinâmicas Participativas.(RE) Estruturar para Melhor Gerir. Mediação 
Escolar e Familiar 

Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade 
educativa relativamente ao clima de escola. 

Não dispomos de 
dados 

Criar mecanismos de auscultação. Precisa 
de trabalho. 

 
Melhorar 2% relativamente ao ano anterior 

 
Melhorar relativamente ao ano anterior 

(Re)Estruturar para Melhor Gerir. Mediação e Orientação Escolar. 
Projetos Partilhados com Parceiros 

Taxa de participação dos Encarregados de Educação em 
ações promovidas pela UO 

 
71% 

 
Melhorar 1% em relação ao ano anterior 

 
Melhorar 1% em relação ao ano anterior 

 
Melhorar 1% em relação ao ano anterior 

(Re)Estruturar para Melhor Gerir. Mediação e Orientação Escolar. 
Projetos Partilhados com Parceiros 

Grau de satisfação face ao impacto das parcerias na 
promoção das aprendizagens dos alunos 

Não dispomos de 
dados 

 
Criar mecanismos de auscultação. 

 
Melhorar relativamente ao ano anterior 

 
Melhorar relativamente ao ano anterior 

(Re)Estruturar para Melhor Gerir. Projetos Partilhados com Parceiros. 
Mediação Escolar e Familiar 

 

(1) Considerar a percentagem de alunos retidos na avaliação no final do 3.º período. 
(2) Considerar os alunos que interromperam precocemente o percurso escolar, ou seja, alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que abandonaram o sistema educativo. Os alunos excluídos por faltas são contabilizados apenas na taxa de insucesso escolar. 
(3) Não contabilizar os alunos em abandono escolar e os que estão fora da escolaridade obrigatória. 
(4) Média dos últimos 3 anos ou resultados obtidos em 2017/2018 ou outra 



XII – EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A Edúcaça� o Inclúsiva e�  assegúrada pelos grúpos de recrútamento 910 e 930 e tem por objetivos a 
in- clúsa�o edúcativa e social, o acesso e o súcesso edúcativo, a aútonomia, a estabilidade emocional, bem 
como a promoça�o da igúaldade de oportúnidades, a preparaça�o para o prossegúimento de estúdos oú 
para úma adeqúada preparaça�o para a vida profissional e para úma transiça� o da escola para o emprego 
das crianças e dos jovens com necessidades edúcativas especiais de cara� ter permanente.

Os apoios especializados visam responder a@ s necessidades edúcativas especiais dos alúnos com 
limitaço� es significativas ao ní�vel da atividade e da participaça�o núm oú mais domí�nios de vida, 
decorrentes de  alteraço� es fúncionais e estrútúrais, sensoriais, de cara� ter permanente, resúltando em 
dificúldades continúadas ao ní�vel da comúnicaça� o, da aprendizagem, da orientaça� o e mobilidade, da 
aútonomia, das atividades da vida dia� ria, do relacionamento interpessoal e da participaça�o social.

As respostas edúcativas sa� o individúais e diferenciadas e atendem ao perfil de fúncionalidade de 
cada alúno, atenúando as súas necessidades edúcativas. Tera�o como fatores facilitadores os recúrsos qúe se 
venham a disponibilizar na comúnidade e os atúalmente existentes no AE Maximinos: Desporto Adaptado
– Boccia e Goalball; Centro de Aprendizagem e Socializaça� o para a Aútonomia – CASA; Horta Pedago� gica; 
dinamizaça� o de oficinas (ex.: qúilling; trapilho; cúlina� ria); Ensino Articúlado da Mú� sica e Ensino 
Articúlado  da Dança; protocolos/parcerias com institúiço� es (ex.: APECDA, APPACDM, APCB, ACAPO, CERCI 
Braga, I7RIS,  Eqúipa Local de Intervença� o – ELI; Unidade de Saú� de Familiar de Maximinos; Hospital de 
Santo Anto� nio – Porto; Ca� mara Múnicipal de Braga; Unia� o de Fregúesias de Maximinos, Se�  e Cividade; 
Unia�o de Fregúesias de Ferreiros e Gondizalves; Unia�o de Fregúesias de Real, Dúme e Semelhe; Cole�gio de 
S. Caetano; Centro  de Formaça�o de Braga-Súl; Gabinete para a Inclúsa�o – Uminho; CPCJ; BConcept Store; 
ATARAXIA; Groselha Espim; Sala�o ANNECY).

XIII – FORMAÇÃO DE ADULTOS

A formaça�o, a aprendizagem ao longo da vida e a certificaça�o de compete�ncias te�m tido inflúe�ncia 
crescente nas polí�ticas edúcativas jústificando a importa�ncia de desenvolver a edúcaça�o de adúltos como 
forma de promover a liberdade, os interesses e o envolvimento cí�vico de cidada�os adúltos contribúindo 
as- sim, para úma cidadania mais ativa e eficiente.

O Programa Qúalifica e�  atúalmente o mecanismo qúe, vocacionado para a qúalificaça� o de adúltos, 
tem por objetivo melhorar os ní�veis de edúcaça�o e formaça� o dos adúltos, contribúindo para a melhoria 
dos ní�veis de qúalificaça�o e empregabilidade da popúlaça�o.

O Agrúpamento de Escolas de Maximinos e�  úm dos po� los do Centro Qúalifica do Múnicí�pio de 
Braga  e tem, ao longo dos anos, centrado o seú trabalho na formaça�o de adúltos atrave�s dos segúintes 
processos:  Cúrsos  EFA  (Edúcaça�o  e  Formaça� o  de  Adúltos)  Ba� sico  e  Secúnda� rio;  RVCC  (Reconhecimento, 
Validaça�o e Certificaça�o de Compete�ncias) e Formaço� es Modúlares (TIC e Ingle�s).

Em 2018, a eqúipa edúcativa do Po� lo / Agrúpamento de Escolas de Maximinos certificoú nove 
candidatos. Este ano letivo, a eqúipa e�  composta por cinco professores: a coordenadora, tre� s formadoras de 
cada ACC (A7 rea de Compete�ncia Chave: Cidadania e Profissionalidade; Cúltúra, Lí�ngúa e Comúnicaça� o e 
Lí�ngúa Estrangeira e, Sociedade, Tecnologia e Cie�ncia) e úm formador de Tecnologias de Informaça� o e 
Comúnicaça�o.  Acompanha a eqúipa úma Te�cnica de Orientaça�o, Reconhecimento e Validaça�o de Compete�ncias 
em serviço no Centro Qúalifica do Múnicí�pio de Braga.

O Po� lo / Agrúpamento de Escolas de Maximinos, este ano letivo, em colaboraça�o com a 
coordenaça� o múnicipal, abriú úma nova túrma de RVCC, composta por 25 formandos, com a designaça� o 
S03.ESMAX20 qúe inicioú a súa formaça� o no dia 08 de novembro de 2018 e vai terminar as horas de 
formaça� o no dia 20 de júnho de 2019.

Cabe a@  eqúipa edúcativa ministrar a formaça� o a estes formandos, apoiar e orientar o desenvolvi- 
mento dos seús PRA (Portefo� lios Reflexivos de Aprendizagem) e, ler e analisar os mesmos, de acordo com 
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os referenciais de cada ACC.
Paralelamente a este acompanhamento do novo grúpo, a eqúipa analisa tambe�m PRAs de 

formandos de grúpos anteriores, qúe os va� o finalizando e entregando a@  Te�cnica de Orientaça�o, 
Reconhecimento e Validaça�o de Compete�ncias do Centro Qúalifica do Múnicí�pio de Braga.

As formadoras tem sido ainda, membros dos Jú� ri de formandos de oútras escolas nossas parceiras 
e tambe�m po� los do Centro Qúalifica do Múnicí�pio de Braga. Nessa sitúaça�o, as formadoras le�em os PRA desses 
formados, reú� nem com a eqúipa edúcativa qúe os acompanhoú e interve�em ativamente nas sesso� es de 
Jú� ri. 

XIV – RELAÇÃO ESCOLA/FAMÍLIA

a) A participaça�o e responsabilizaça� o dos encarregados de edúcaça�o no processo edúcativo dos seús 
edúcandos implica o dia� logo permanente com a escola, em reúnio� es regúlares oú encontro individúal com 
os diretores de túrma/professores e edúcadores; estes contactos constitúem úm momento informal de 
formaça�o, no sentido de qúe as famí�lias possam prestar úm melhor acompanhamento aos nossos 
alúnos.

b) A marcaça�o da hora de atendimento do diretor de túrma/professor deve ir, na medida do possí�vel, ao 
encontro da disponibilidade dos encarregados de edúcaça�o e, portanto, garantir a presença do maior 
nú� mero possí�vel.

c) No final do ensino ba� sico, e�  necessa� rio aprofúndar os contactos entre a escola e a famí�lia com vista ao 
acompanhamento pelos encarregados de edúcaça� o do Programa de Orientaça�o Vocacional contribúindo 
para úma melhoria da definiça�o do percúrso escolar/profissional dos alúnos, assim como desenvolver 
mecanismos de acompanhamento do percúrso escolar dos alúnos.

d) A comúnidade em geral e as famí�lias em particúlar devem ser chamadas a participar nas atividades mais 
relevantes das escolas.

e) Os pais/encarregados de edúcaça� o devem ter oportúnidade de participar nas escolas em sesso� es de 
(in) formaça�o sobre tema� ticas relevantes ao ní�vel da Edúcaça�o.

f) Os pais/encarregados de edúcaça�o sera�o incentivados e tera�o prioridade na freqúe�ncia de Cúrsos EFA Ba� - 
sico e EFA Secúnda�rio na escola sede.

XV – CAPTAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE ALUNOS

No  sentido  da  captaça�o  e  fidelizaça�o  de  alúnos  o  AEMaximinos  promove  diversas  aço� es  e 
atividades, destacando-se as Fe�rias Desportivas no a�mbito de Andebol, Voleibol e Nataça�o. Tambe�m o 
alargamento do ensino artí�stico da Mú� sica e Dança ao 1º ciclo do ensino ba� sico; assim pretende-se 
proporcionar como oferta edúcativa a partir do pro� ximo ano letivo úma túrma de Iniciaça�o Músical de 
1º ano do ensino ba� sico e úma túrma de Iniciaça�o a@  Dança tambe�m no 1º ano (sendo qúe no caso da 
Dança ja�  se encontra a fúncionar úma túrma de 2º ano desde 2018/19). A túrma de Iniciaça�o Músical 
tera�  como parceiro privilegiado o Conservato� rio de Mú� sica Caloúste Gúlbenkian (qúe ja�  assegúra o 
ensino articúlado da Mú� sica no Agrúpamento) e desenvolver-se-a�  em hora� rio dúplo.

Por oútro lado, a partir do ano letivo 2019/20 o AEMaximinos pretende implementar túrmas 
com metodologia CLIL (Content and Langúage Integrated Learning) nos segúintes ní�veis de ensino: 
úma túrma no pre� -escolar e, pelo menos úma túrma de 5º ano de escolaridade, para qúe os jovens 
sejam  dotados  de  compete�ncias  lingúí�sticas  qúe  lhes  proporcionem  úma  melhor  integraça�o  núm 
contexto social /cúltúral e profissional cada vez mais exigente dos dias de hoje.
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XVI – DIVULGAÇÃO / AVALIAÇÃO 

O trabalho de avaliaça�o do Projeto  Edúcativo sera�  feito por úma eqúipa qúe criara�  os 
instrúmentos mais adeqúados para o efeito e acompanhara�  a súa implementaça�o.

A avaliaça�o deste docúmento estrútúrante tem como objetivo analisar o graú da súa implementaça�o 
e refletir sobre os efeitos da súa aplicaça� o nas pra� ticas globais da escola. Atendendo a@  importa� ncia 
reconhecida a@  aútoavaliaça� o para qúalqúer institúiça� o qúe caminhe em búsca de úma melhoria efetiva, 
deve ser úma pra� tica sistema� tica e plenamente participada por todos os agentes edúcativos.

Deve prever momentos de avaliaça�o interme�dia, no sentido de permitir avaliar a atúalidade dos 
pontos identificados como mais oú menos fortes no momento de elaboraça�o deste docúmento, tendo 
como finalidade adaptaço� es e reajústamentos qúe possibilitem a elaboraça�o de planos de intervença� o e 
reestrútúraça�o do pro� prio projeto, e úma avaliaça�o final, a ocorrer no te�rmino da súa vige�ncia.

Assim,  o  desenvolvimento  e  a  avaliaça�o  do Projeto  Edúcativo  distribúem-se pelas  segúintes 
fases:

1. Divúlgaça�o do Projeto Edúcativo na pa�gina Web da Escola;
2. Implementaça� o articúlada com restantes docúmentos estrútúrantes da escola (Regúlamento Interno, 
Plano Anúal Atividades e Relato� rio de Aútoavaliaça�o e Estrate�gia de Edúcaça�o para a Cidadania).

 Monitorização
O acompanhamento e monitorizaça� o devem ser feitos tendo em conta os contribútos da Comissa�o de 

Aúto- avaliaça�o da Escola, observando:
1. a articúlaça�o do Plano Anúal de Atividades, Clúbes e Projetos com o Projeto Edúcativo;
2. o graú de consecúça�o das linhas de aça�o definidas no PE.

     Relatórios da Avaliação

Os relato� rios de avaliaça�o tornara� o possí�vel a divúlgaça�o das conclúso� es a@  comúnidade, qúe 
permitira� o, por súa vez, a@ s estrútúras pro� prias valorizar e reforçar as boas pra� ticas e corrigir oútras menos 
consegúidas, núma perspetiva de reorientaça�o das pra� ticas edúcativas.

Estes relato� rios fúncionara� o como ponto de partida para a reformúlaça� o do Projeto Edúcativo ao 
ní�vel das  súas prioridades, das metas nele definidas e, ainda, a úm ní�vel mais particúlar, das súas 
linhas de aça�o.

LEGISLAÇÃO

• Lei n.º 46/86, de 14 de oútúbro – Lei de Bases do Sistema Edúcativo.

• Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro – Regime de Aútonomia das Escolas.

• Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de novembro – Direitos e Deveres da Associaço� es de Pais.

• Lei n.º 115/97, de 19 de setembro – Alteraço� es a@  L.B.S.E.

• Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro – Sistema de Avaliaça�o da Edúcaça�o e do Ensino Na�o 
Súperior.

• Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de júlho – Estatúto do Pessoal Na�o Docente.

• Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto – Alteraço� es a@  L.B.S.E.
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• Lei n.º 85/2007, de 27 de agosto – Alteraço� es a@  L.B.S.E.

• Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro – Avaliaça�o de desempenho na Administraça� o Pú� blica 
(SIADAP).

• Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro – Alúnos com NEE.

• Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril – Regime de Aútonomia, Administraça�o e Gesta�o.

• Despacho n.º 55/2008, de 23 de oútúbro – Territo� rios Edúcativos de Intervença� o Priorita� ria de 
Segúnda Geraça�o.

• Decreto-Lei n.º75/2010, de 23 de júnho – Estatúto do Carreira Docente.

• Decreto Regúlamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro – Avaliaça�o de desempenho pessoal 
docente.

• Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de júlho – Princí�pios Orientadores da Organizaça� o e Gesta� o do 
Cúrrí�cúlo

do Ensino Ba�sico e Secúnda� rio.

• Portaria n.º 225/2012, de 30 de júlho – Cúrsos Ba� sicos de Dança, Mú� sica e de Canto Gregoriano do 2º 
e 3º Ciclos do Ensino Ba� sico.

• Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto – Regras e Procedimentos a Observar qúanto a@  Celebraça� o, 

Acompanhamento e Avaliaça�o dos Contratos de Aútonomia.

• Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro – Estatúto do Alúno do Ensino Ba� sico e Secúnda�rio.

• Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de júlho – Alteraço� es aos Princí�pios Orientadores da Organizaça� o e 
Gesta� o

 do Cúrrí�cúlo do Ensino Ba� sico e Secúnda� rio.

• Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de  oútúbro - Territo� rios Edúcativos de Intervença�o 
Priorita� ria de Terceira Geraça�o.

• Portaria n.º 135-A/2013, de 28 de março – Organizaça�o e fúncionamento dos CQEP.

• Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de júlho – Princí�pios orientadores da organizaça� o e da gesta� o dos 
cúrrí�cúlos.

• Portaria n.º 359/2013, 13 de dezembro – Modelos de Fichas de Aútoavaliaça�o e Avaliaça� o do 
Desempenho na Administraça�o Pú� blica.

• Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro – Alteraço� es aos Princí�pios Orientadores da 
Organizaça�o e Gesta�o do Cúrrí�cúlo do Ensino Ba� sico e Secúnda� rio.

• Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto – AAAF, CAF e AEC.

• Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de júlho – Alúnos CEI com Planos de Transiça�o.

• Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril – Alteraço� es aos Princí�pios Orientadores da Organizaça�o e 
Gesta� o do Cúrrí�cúlo do Ensino Ba� sico e Secúnda� rio.
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