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INTRODUÇÃO 

 

O território educativo do atual do Agrupamento de Escolas de Maximinos, que 

resultou da fusão do extinto Agrupamento de Escolas Oeste da Colina com a Escola 

Secundária de Maximinos em agosto de 2010, está integrado no Programa TEIP 

desde 2009i. 

O Plano Plurianual de Melhoria (PPM) deve ser um documento construído a 

partir dos documentos estratégicos do Agrupamento e das reflexões conjuntas 

realizadas.  

No caso do AE Maximinos, o processo de construção do PPM decorreu 

fundamentalmente durante o 2º período letivo de 2014/15 e coincidiu com o processo 

de conceção do Projeto Educativo (PEE). 

Para a construção dos dois documentos estratégicos (PEE e PPM) foram 

desenvolvidas, numa primeira fase, estratégias de recolha de dados 

sóciodemográficos objetivos relativamente aos alunos e respetivas famílias, bem como 

ao pessoal docente e não docente. Posteriormente, realizaram-se reuniões de reflexão 

com os diversos intervenientes no processo educativo, no sentido de: 

. analisar a situação atual do Agrupamento (pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e constrangimentos); 

. identificar as áreas prioritárias de melhoria; 

. definir estratégias concretas tendo em conta as áreas priorizadas. 

 

Nesta sequência, foram reformuladas as ações/medidas que constavam no 

Plano de Melhoria definido para o 1º período do presente ano letivo.  
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    PARTE I 

 

1. Identificação da UO 

 

Código DGAE: 150721 
     

  
(do agrupamento / escola não agrupada) 

   
        

Código GEPE: 402205 
     

  
(da escola sede do agrupamento) 

   
        

Nome do Agrupamento / 
Escola não agrupada: 

AE MAXIMINOS 

        
Nome da escola sede do 

Agrupamento: 
ES de Maximinos 

        
Morada da escola sede do 

Agrupamento: 
Avenida Colégio dos Órfãos de S. Caetano 

        
Localidade: BRAGA 

   

       
Código Postal: 4700 

 
235 

   

        
Endereço de e-mail 1: info@aemaximinos.net 

        
Endereço de e-mail 2 

(alternativo): 
direccaoesmax@esmax.pt 

        
N.º de Fax: 253606546 

     

        
N.º de telefone: 253606540/5 

     

 
              

        
Nome do(a) diretor(a) / 

presidente da CAP: 
António Domingos da Silva Pereira 

        
Endereço de e-mail: antoniopereira@esmax.pt 

 
              

        
Nome do(a) 

coordenador(a) TEIP: 
Virgílio Rego da Silva 

        
Endereço de e-mail: virgiliosilva@aemaximinos.net; vregosilva@gmail.com 
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2. Contextualização/Caracterização 

 

O Agrupamento de Escolas de Maximinos está em atividade desde o dia 1 de 

agosto de 2010 como resultado da agregação do AE Oeste da Colina com a atual 

escola sede, ES de Maximinos. Integra sete estabelecimentos de educação e ensino, 

a saber: escola sede – Escola Secundária de Maximinos –, EB23 Frei Caetano 

Brandão, CE de Maximinos, CE da Naia, EB1 da Gandra -Ferreiros, EB1/JI de Estrada 

- Ferreiros, e CE de Gondizalves. Em 2009, através do Despacho nº8065/2009, de 13 

de março, a Administração Central considerou formalmente o AE Oeste da Colina 

como escola prioritária de 2ª geração (TEIP2), na sequência da publicação do 

Despacho nº55/2008, de 23 de Outubro, tendo mantido esta tipologia até à data. Este 

facto tem permitido o acesso a financiamento POPH, pela medida 6.11, 

permitindo/facilitando a concretização de projetos de natureza diversa.  

No sentido de concretizar as metas que a comunidade educativa entende como 

sendo fundamentais para a prestação de um serviço público de educação eficaz, foi 

estabelecido no ano letivo 2012/2013 um Contrato de Autonomia com a Administração 

Central.  

O Agrupamento possui no presente ano letivo 1627 alunos, maioritariamente 

oriundos das freguesias da sua área de influência pedagógica, isto é, das agregações 

de freguesia de Maximinos, Sé e Cividade, Ferreiros e Gondizalves, Real, Dume e 

Semelhe. Também contribuem significativamente para caracterizar a população 

estudantil do Agrupamento outras freguesias vizinhas e até de outros concelhos. Fica 

situado na zona Oeste/Sudoeste da cidade de Braga. Trata-se de uma zona urbana e 

semiurbana com características próprias em que o território mais problemático inclui 

uma faixa do eixo Maximinos/Ferreiros. Apesar de inserida numa comunidade urbana, 

o Agrupamento abarca uma faixa rural que ainda não sucumbiu aos avanços da 

cidade.  

Os alunos de nacionalidade não portuguesa são 44, sendo predominantemente 

romenos (23), ucranianos (6), brasileiros (4), angolanos (3) e alemães (3). Para além 

dos 44 alunos atrás referidos, frequentam o Agrupamento 35 alunos com dupla 

nacionalidade, perfazendo 79 alunos (4,9%) com nacionalidade estrangeira. 

O Agrupamento integra cerca de 62 alunos/crianças de etnia cigana (13 no 

Pré-Escolar, 21 no 1º ciclo, 19 no 2º ciclo e 9 no 3º ciclo).  
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Há uma percentagem considerável de alunos com dificuldades na 

aprendizagem e com carências económicas, sendo apoiados pela ação social escolar 

51,5% dos alunos, de acordo com o quadro seguinte. 

 

 

NÍVEL DE ENSINO ESCALÃO A ESCALÃO B SEM ESCALÃO 

1º CICLO 89 233 146 

2º CICLO 96 59 166 

3º CICLO 117 109 277 

ENS. SECUNDÁRIO 28 25 123 

TOTAL 330 426 712 

% 22,5 29  

% 51,5  

 

 

No que se refere às retenções dos alunos, verifica-se que uma percentagem 

considerável não completa os ciclos de ensino no número de anos previsto (cerca de 

um quarto dos alunos), conforme se pode inferir pelo quadro seguinte. Além disso, 

constata-se que cerca de 28% e 35% dos alunos, respectivamente do 3º ciclo e do 

ensino secundário, já experienciaram o insucesso ao longo da sua trajetória escolar. 

 

 

 

NÍVEL DE ENSINO 
RETENÇÕES 

0  1  2 ou + 

1º CICLO 397 60 11 

2º CICLO 244 48 29 

3º CICLO 362 70 71 

ENS. SECUNDÁRIO 114 42 20 

TOTAL 1117 220 131 

% 76,1 15 9 

 

De acordo com os dados obtidos no final do último ano letivo, verifica-se que o 

número total de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas decresce ao 

longo do ensino básico, com impacto relevante ao nível da qualidade do sucesso 

pretendido. 
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Ano de 
escolaridade 

2013/14 

Nº total 
de alunos 
avaliados 

(*) 

N.º total de alunos com 
classificação positiva a todas as 
disciplinas / áreas disciplinares 

N.º % 

1º ano 98 81 82,65% 

2º ano 134 98 73,13% 

3º ano 134 94 70,15% 

4º ano 131 98 74,81% 

5º ano 167 99 59,28% 

6º ano 203 116 57,14% 

7º ano 167 89 53,29% 

8º ano 164 79 48,17% 

9º ano 178 87 48,88% 

 

 

 

 

No que diz respeito à avaliação externa, os alunos do Agrupamento obtém, 

normalmente, resultados acima da média nacional, sobretudo na disciplina de 

Português. Aliás, tendo em conta os indicadores, “taxa de sucesso” e “classificação 

média”, o Agrupamento no ano letivo anterior atingiu as metas em 75% das provas de 

Português e Matemática, considerando todos os níveis de ensino. 

 Relevante é o facto de o Agrupamento ser a escola de referência para a 

educação de alunos cegos e com baixa visão do Distrito de Braga. Refere-se ainda 

que a população escolar de alunos com NEE é de 98 alunos (6%), 14 dos quais são 

cegos ou com baixa visão.  

De acordo com o quadro abaixo, e no que se refere às habilitações académicas 

das mães dos alunosii, podemos referir que são desfavoráveis, uma vez que apenas 

12,9% possuem curso superior, comparativamente com os 17,27% da média nacional 

(Censos 2011) e, sobretudo, com os 18,85% do concelho de Braga.   
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Nível 
Ensino 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS DA MÃE 

SEM 
HAB. 

1º 
CICLO 

2º 
CICLO 

3º 
CICLO 

ENS. 
SEC. 

LIC. MEST. DOUT. 

PRÉ 0 20 9 45 47 15 5 1 

1ºCICLO 0 43 63 132 135 59 2 1 

2ºCICLO 7 32 46 81 61 27 2 0 

3ºCICLO 2 60 98 113 93 44 7 2 

SEC. 0 17 30 43 42 12 2 2 

TOTAL 9 172 246 414 378 157 18 6 

% 0,6 12,3 17,6 29,6 27 11,2 1,3 0,4 

% 0,6 59,5 27 12,9 

 

Conforme se pode ler no quadro seguinte, em matéria de emprego do paiiii, 

16% estão desempregados e cerca de três quartos trabalha por conta de outrem, 

maioritariamente em atividades operacionais e técnicas na indústria, pequeno 

comércio e serviços.  

Nível 
Ensino 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL DO PAI 

Conta de 
outrem 

Conta 
Própria 

Desempregado Reformado 

PRÉ 85 11 40 0 

1ºCICLO 289 14 77 1 

2ºCICLO 153 29 32 0 

3ºCICLO 258 26 27 3 

SEC. 90 23 13 7 

TOTAL 875 103 189 11 

% 74,3 8,7 16 0,9 

 

Os dados precedentes sobre as habilitações académicas e situação do 

emprego demonstram que as famílias têm impacto nas baixas expetativas 

relativamente a uma trajétoria escolar longa e de sucesso dos seus educandos. 

Ao nível da participação na vida das escolas, ela é muito visível na presença às 

reuniões com os diretores de turma e professores titulares de turma (cerca de 75%) 

em detrimento da participação em atividades e projetos, onde ainda se apresenta 

muito residual.  

A comunidade envolvente é muito rica em número e qualidade das instituições 

e organizações nela inseridas. A título de exemplo, enumeramos aqui algumas delas 

com as quais o Agrupamento já teve ou tem algum tipo de interação, desde a parceria 

ao protocolo de colaboração ou à simples relação pontual: - Ginasiano – Ensino 

Articulado da Dança, - Companhia da Música – Ensino articulado da Música; - 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian – Ensino articulado da música; - 
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Universidade do Minho (programa ciência viva, supervisão de estágios de formação 

inicial);- Universidade Católica Portuguesa (estágios curriculares de psicologia, plano 

de acompanhamento externo TEIP); - CPCJ (projeto de Mediação Escolar; 

encaminhamento de alunos; participação no CG); - Centro de Saúde; - IDT (projeto 

+Atitude no âmbito do PORI; requisição de conferencistas para sessões com EE); - 

Cruz Vermelha Portuguesa (projeto +Atitude no âmbito do PORI; transporte de 

alunos); - Câmara Municipal de Braga; - BragaHabit (CAF do CE da Naia e CE de 

Maximinos); - Centro Cultural e Social de Ferreiros (CAF; ATL); - Centro Cultural e 

Social de Santo Adrião (Programa Escolhas); - Juntas de Freguesia (colaboração em 

atividades das escolas; material de expediente e limpeza); - Braga Digital (Portal 

Pedagógico); - CFAE Braga/Sul (formação de pessoal docente e não docente 

realizada também por docentes do quadro deste AE); - Centro de Solidariedade de 

Braga (Projeto Homem; Projeto Atena); - Museu D. Diogo de Sousa (atividades das 

escolas); - Museu da Imagem; - Museu dos Biscaínhos (atividade das escolas); - Casa 

do Professor (formação de pessoal docente); - Cáritas Diocesana de Braga; APECDA 

(CRI – Centro de Recursos para a Inclusão); - Agência Nacional PROALV – Programa 

de Aprendizagem ao Longo da Vida (Programas Erasmus +); - Colégio de S. Caetano 

(cedência de espaços); - BRAVAL (visitas de estudo; atividades na escola); - ES 

Alberto Sampaio (desporto escolar – Ginástica Artística); - ES Carlos Amarante 

(também escola de referência para a educação de alunos cegos e com baixa visão); - 

Fundação Ilídio Pinho (Concurso Ciência na Escola). 

Relativamente ao pessoal docente e não docente, os quadros seguintes 

sistematizam o perfil dos corpos profissionais atualmente em exercício. 
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             Caracterização do pessoal docente 

 

G
r
u

p
o

 d
e
 

r
e
c
r
u

ta
m

e
n

to
 Idade 

(anos) 
Género 

Tempo de 

serviço 

(anos) 

Situação 

profissional Antiguidade 

no AE (anos) 

Habilitação académica 
(a mais elevada) 

Formador 

(CCPFC) 

A
té

 3
0
 

3
1
 a

 4
0
 

4
1
 a

 5
0
 

+
 5

0
 

 

M 

 

 

 

F 

 

A
té

 7
 

7
 a

 1
5
 

1
6
 a

 2
5
 

+
 2

5
 

Q
u
a
d
ro

 

Q
Z
P
 

C
o
n
tr

a
ta

d
o
 

B
a
c
h
a
re

la
to

 

L
ic

e
n
c
ia

tu
ra

 

E
s
p
e
c
ia

li
z
a
ç
ã
o
 

M
e
s
tr

a
d
o
 

D
o
u
to

ra
m

e
n
to

 

A
té

 5
 

6
 a

 1
5
 

1
6
 a

 2
5
 

+
 2

5
 

100  
 

6 2 
 

8  
 

4 4 6 2 
 

1 5 2   8     

110  
15 12 6 3 30 2 15 8 8 24 5 4 9 23 1  1 24 5 3  1 

200    
2 

 
2 

 
 

 
2 2  

  
2    1 1    

220   
1 6 1 6 

  
1 6 6 1 

 
1 1 3 2  5 1 1   

230  
 

2 6 2 6  1 2 5 7  1 1 4  3 1 6 1   1 

240   2 2 2 2   2 2 4    1 3   2  2  1 

250  
 

 3 1 2 
  

 3 3  
 

1  1 1  2  1  1 

260    
1 1 

  
 

 
1 1  

  
 1   1     

290  2 1 
 

2 1  2 1 
  

 3 2 1    2 1    

300  
 

6 10 2 14  
 

2 14 15  1 1 5 8 2  11 2 3  5 

330  
 

3 5 
 

8   1 7 8    3 3 2  7 1   1 

350  1    1  1   1    1    1     

400  1  6 2 5  1 1 5 6  1 1 1 4 1  7    2 

410    3 2 1    3 3    2 1   1 2   2 

420  1 1 2  4  1 1 2 3  1 1 1 2   2 1 1   

430    1  1    1 1     1   1     

500  1 4 6 5 6  1 3 7 10  1 1 2 5 3  9 1 1  2 

510  4 3 1 2 6  4 3 1 6  2 2 5 1   5  1 2 2 

520   3 4 1 6   1 6 7   1  3 3  7     

530    1  1    1 1   1    1      

550  1 3 1 3 2  1 4  5   1 3 1  1 2 1 1  2 

600    3 1 2    3 3     2 1  3     

620  1 6 2 6 3   6 3 9    4 4 1  6  3   

910  2 1 3 4 2  1 2 3 5  1 3 3     4 2  2 

930  2 1 1 1 3 1 1 1 1 2  2 2 2     4   2 

TOTAL  31 55 77 41 122 3 29 43 88 138 8 17 29 69 46 19 5 112 25 19 2 24 

 
 

Caracterização do pessoal não docente 
 

 

Assistentes 

Idade (anos) Sexo Tempo serviço (anos) 
Situação 

profissional Habilitação académica 
Antiguidade no AE 

(anos) 

A
té

 3
0
 

3
1
 a

 4
0
 

4
1
 a

 5
0
 

+
 5

0
 

M F 

A
té

 7
 

7
 a

 1
5
 

1
6
 a

 2
5
 

+
 d

e
 2

5
 

Q
u
a
d
ro

 

O
u
tr

o
s
 

4
º
 a

n
o
 

6
º
 a

n
o
 

9
º
 a

n
o
 

1
2
º
 a

n
o
 

C
u
rs

o
 

S
u
p
e
ri
o
r 

A
té

 5
 

6
 a

 1
5
 

1
6
 a

 2
5
 

+
 d

e
 2

5
 

Técnicos  1 3 6 2 8  1 4 5 10     9 1 1 4 4 1 

Operacionais 1 13 18 30 13 49 11 11 24 16 57 5 6 9 17 28 2 11 14 25 12 

Total 1 14 21 36 15 57 11 12 28 21 67 5 6 9 17 37 3 12 18 29 13 
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3. Diagnóstico 

 

O diagnóstico resulta dos relatórios TEIP e dos Planos de Melhoria dos anos 

letivos anteriores, bem como das reflexões produzidas, neste 2º período letivo, pelos 

diferentes intervenientes, nomeadamente alunos, encarregados de educação, pessoal 

docente e não docente.  

Decorrente destas sessões, procedeu-se à atualização da análise SWOT já 

existente (conforme 3.1), ponto de partida para a definição das áreas prioritárias de 

intervenção (conforme 4.) e respetivas estratégias específicas. 
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3.1. Situação atual do Agrupamento – Análise SWOT 

 

Forças / Pontos Fortes 
(atributos da UO que ajudam a alcançar os seus objetivos - tudo o que é 
de origem interna, ou seja, a UO tem o controlo e o poder de os mudar, e 

ajudam a UO a atingir as suas metas) 

Fraquezas / Pontos Fracos 
(atributos da UO que prejudicam o cumprimento dos seus objetivos - têm 
origem interna, ou seja, a UO tem o controlo e o poder de os mudar, mas 

dificultam a consecução das metas) 

S1 Equipa TEIP ativa e em forte articulação para o cumprimento do projeto. W1 Dificuldades em fidelizar alunos na transição do ensino básico para o ensino secundário. 

S2 
Forte participação dos alunos nas diversas modalidades do desporto Escolar (14 equipas), 
com resultados relevantes a nível local e nacional. 

W2 Dificuldades na mobilização dos atores internos para a produção de mudanças. 

S3 Proximidade física da escola sede e da EB23. W3 
Alteração forçada da cultura organizacional escolar provocada pelo movimento "em massa" 
de docentes entre as escolas. 

S4 
Único Agrupamento do distrito de Braga com funcionamento simultâneo do ensino articulado 
da música e da dança. 

W4 Demora na construção da identidade do Agrupamento. 

S5 Existência de recursos humanos qualificados. W5 Níveis de indisciplina ainda consideráveis. 

S6 Boa imagem externa do AE, ao nível do apoio aos alunos NEE. W6 
Taxas de insucesso relativamente elevadas, principalmente no 3º ano do 1º ciclo e no 2º 
ciclo. 

S7 Escola de referência para alunos cegos e com baixa visão do distrito de Braga. W7 
Níveis de insucesso a matemática muito elevados, na sequência da desmobilização precoce 
para a aprendizagem da disciplina. 

S8 Existência de alguns PDE que servem de suporte a atividades emblemáticas e abrangentes. W8 Insuficiente articulação curricular entre os diferentes níveis de educação/ensino. 

S9 Funcionamento em todo o ensino básico de equipas educativas de ano. W9  Algumas dificuldades a nível da publicitação das atividades/acesso à informação. 

S10 
Produção de publicações de natureza diversa, envolvendo alunos e professores, que 
contribuem para a melhoria da imagem do Agrupamento. 

W10  Descontinuidade da publicação anual do Andarilho. 

S11 Realização de projetos e atividades com impacto junto da comunidade. W11 
 Intervenção pouco assertiva de alguns pais/EE na resolução de problemas/gestão de 
conflitos. 

S12 Resultados da avaliação externa quase sempre superiores às médias nacionais. W12  
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S13  Serviço estratégico prestado pelas bibliotecas escolares. W13  

S14 Constituição de uma turma de ensino secundário DE in classroom. W14 
 

S15 A média dimensão das escolas favorece uma proximidade afetiva. W15   

Oportunidades 
(condições ou possibilidades externas à UO que poderão favorecer o cumprimento dos seus 

objetivos - a UO não tem o controlo e não as pode mudar, mas deve rentabilizá-las para a 
consecução das suas metas. É uma oportunidade comum a todos e aconteceria mesmo se a 

UO não existisse) 

Ameaças / Constrangimentos 
(condições ou possibilidades externas à UO que poderão ameaçar o cumprimento dos seus 
objetivos - a UO não tem o controlo e não as pode mudar. Caso a UO não as tenha em conta, 

dificultam a consecução das metas. É uma ameaça comum e aconteceria mesmo se a UO 
não existisse) 

O1 Recursos adicionais TEIP e implementação de estruturas e medidas/ações associadas. T1 
Degradação física da escola sede e da EB23, respetivamente com 28 e 32 anos, com a 
consequente desadequação das instalações escolares ás necessidades atuais, como são 
exemplo a inexistência de um pavilhão gimnodesportivo e de um auditório. 

O2 Financiamento POPH para a concretização de algumas atividades. T2 
Rede deficiente de transportes públicos com implicações no nível de atratividade das 
escolas. 

O3 Existência de instituições que estabelecem parcerias com o Agrupamento. T3 
Escolas secundárias e básicas do centro urbano recentemente requalificadas com impacto 
com o nível de atratividade das nossas escolas. 

O4 
Desafios colocados ao Agrupamento no sentido da participação em iniciativas locais e 
nacionais. 

T4 Pressão exagerada para a participação em atividades locais, regionais e nacionais. 

O5  Dinâmicas das associações de pais. T5 Mudanças constantes dos programas, metas e orientações estabelecidas a nível central. 

O6   T6 
Famílias desestruturadas e com reduzidas expetativas relativamente a uma trajetória escolar 
de sucesso para os seus educandos. 

O7   T7 
Políticas de gestão de recursos humanos com reflexo no envelhecimento do pessoal docente 
e não docente. 

O8   T8 Mudanças organizacionais profundas na distribuição do serviço letivo no 1º ciclo. 

O9   T9 Pouca diversificação da oferta formativa a nível dos cursos profissionais. 

O10   T10 Abandono/absentismo elevado nos alunos de etnia cigana. 
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O11   T11 Insuficiente intervenção precoce na educação pré-escolar. 

O12   T12 
Falta de oportunidades de formação do pessoal não docente para lidar com as problemáticas 
existentes nas escolas. 

O13 
 

T13 Existência, no 1º ciclo, de mais de um ano de escolaridade na mesma turma. 

O14 
 

T14 Descontinuidade ao nível do ensino articulado da música. 

O15 
 

T15 Localização periférica do Agrupamento, sobretudo da Escola Secundária. 
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4. Áreas de intervenção priorizadas 

 

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. 
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5. Metas
iv
 

Domínio Indicador 
Classificação alcançada /a alcançar em … 

2013/14 2014/15
v
 2015/16

vi
 2016/17

vii
 2017/18

viii
 

1 – Sucesso escolar 
na avaliação externa 

A – Distância da taxa de 
sucesso para o valor nacional 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
B – Distância da classificação 
média para o valor nacional 

2 – Sucesso escolar 
na avaliação interna 

A – Taxa de insucesso escolar 

0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 
B – Percentagem de alunos 
com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

3 – Interrupção 
precoce do percurso 
escolar 

Taxa de interrupção do 
percurso escolar 

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

4 - Indisciplina Número de medidas 
disciplinares por aluno 

1 1 1 1 1 

Classificação Final 0,67 0,67 0,73 0,73 0,73 

 
 

Situação alcançada / a alcançar 

Valo esperado 
Acima do 

valor 
esperado  

Acima do 
valor 

esperado 

Acima do 
valor 

esperado 

Acima do 
valor 

esperado 

Acima do 
valor 

esperado 

 

Nota 1 – para o AE Maximinos o valor esperado até 2016/17 (inclusive) é uma classificação final 

superior a 0,5 pontos; a partir desse ano letivo, o valor esperado passa a ser igual ou superior a 0,7 

pontos. 

Nota 2 – os valores registados na tabela significam que, para se cumprirem a meta global, será 

necessário: 

a) cumprir, pelo menos em 75%, as metas relativas à avaliação externa; 

b) cumprir, pelo menos, em dois ciclos de ensino, as metas na avaliação interna; 

c) cumprir, pelo menos, em dois ciclos de ensino, as metas na interrupção precoce do percurso 

escolar; 

d) cumprir a meta da indisciplina. 

Nota 3 – as metas relativas a cada indicador serão integradas neste documento como anexo. 
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PARTE II 

1. Ação estratégica 

 

Áreas/Problemas de 
intervenção 
prioritária 

Objetivos gerais Ações de melhoria 

 
Resultados escolares 

dos alunos 

Melhorar os resultados escolares 
dos alunos na avaliação interna, 
sobretudo a Matemática. 

 
Discriminação Positiva 

 
Flexibilizar a Ação 

Educativa 
 

Aprender é Divertido 
 

M
o
n

it
o
ri
z
a
ç
ã

o
 e

 A
v
a

lia
ç
ã

o
 

Melhorar os resultados escolares 
dos alunos na avaliação externa, 
sobretudo a Matemática. 

Melhorar a matriz pedagógico-
organizacional.      

Implementar situações de 
supervisão pedagógica no AE. 

(Re)Estruturar para 
Melhor Gerir 

Disponibilizar oferta de formação 
docente que potencie a melhoria 
dos resultados. 

 
Plano de Capacitação 

 

Indisciplina 

Reduzir os níveis de indisciplina, 
diminuindo o número de 
participações de ocorrência e de 
medidas disciplinares. 

 
GMOE 

Escola Bem-Estar 
Ação Tutorial 

Criar espaços de reflexão sobre 
esta temática. 

Plano de Capacitação 

Abandono/absentismo 

Anular o abandono escolar. GMOE 
Escola Bem-Estar 

Ação Tutorial 
Reduzir os níveis de absentismo. 

Estabelecer parcerias com 
instituições locais. 

(Re)Estruturar para 
Melhor Gerir 

Identidade do 
Agrupamento 

Construir a identidade do 
Agrupamento através da 
valorização da sua vertente 
simbólica. 

Escola Cidadã 
Maxi IN Minus OUT 

Desenvolver projetos estruturantes 
com a interação de todos os 
níveis/escolas. 

Aprofundar o funcionamento das 
equipas educativas de ano. 

(Re)Estruturar para 
Melhor Gerir 

Promover espaços de reflexão 
envolvendo todos os 
intervenientes no processo 
educativo. 

Envolver toda a comunidade na 
melhoria dos espaços físicos. 

Escola Bem-Estar 

Captação e fidelização 
de alunos 

Desenvolver iniciativas no sentido 
da captação e fidelização de 
alunos. 

Maxi IN Minus OUT 
 

Aprender é Divertido 

Promover uma oferta educativa 
atrativa para os alunos. 

(Re)Estruturar para 
Melhor Gerir 
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1.1. Ações de melhoria 

Designação Flexibilizar a Ação Educativa 
Eixos de intervenção 1-Apoio à melhoria das aprendizagens 

Áreas/Problemas Resultados escolares dos alunos. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Melhorar os resultados escolares dos alunos na avaliação 
interna, sobretudo a Matemática. 

Melhorar os resultados escolares dos alunos na avaliação 
externa, sobretudo a Matemática. 

Melhorar a matriz pedagógico-organizacional. 

Objetivos específicos 

Promover situações de interação, ao nível da sala de 
aula, de professores de diferentes ciclos.      

Melhorar os resultados dos alunos dos 1º e 2º ciclos na 
avaliação interna. 

Melhorar os resultados dos alunos dos 4º e 6º anos na 
avaliação externa de Matemática. 

Descrição 
Constituição de grupos homogéneos de alunos nos 1º e 
2º ciclos a Português e principalmente a Matemática e a 
Matemática no 7º ano. 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Criação de situações de grupos homogéneos a Português 
e Matemática através do desdobramento do grupo turma 
(turmas com 2 níveis), principalmente no 1º e 2º anos. 

Criação de situações de grupos homogéneos – “turmas 
duplas"- a Português e Matemática no 2º ciclo e a 
Matemática no 7º ano, de modo a incentivar a melhoria 
dos resultados de todos os alunos, incluindo também os 
que têm facilidade de aprendizagem. 

Criação de situações de assessorias em turmas do 4º ano 
com um docente de Matemática do 2º ciclo ou do 1º ciclo 
com formação no GR 230. 

Afetação destas dinâmicas a professores do quadro de 
escola. 

Definição das turmas em que vão funcionar as dinâmicas 
enunciadas. 

Público-alvo 
Alunos de algumas turmas do 1º ciclo, alunos de todas as 
turmas de 2º ciclo e alunos do 7º ano. 

Indicadores a 
monitorizar 

Taxa de sucesso a Português no 4º, 5º e 6º anos na 
avaliação interna (antes do exame). 
Taxa de sucesso a Matemática no 4º, 5º, 6º e 7º anos na 
avaliação interna (antes do exame). 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Taxa de sucesso a Português, na avaliação interna, 
superior à média dos últimos 3 anos (4º ano - 89,03%; 
5ºano – 81,36%; 6ºano – 80,95%). 
Taxa de sucesso a Matemática, na avaliação interna, 
superior à média dos últimos 3 anos (4ºano – 83,04%; 
5ºano – 72,71%; 6ºano – 69,91%; 7ºano – 66,12%). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Docente do QA do GR 110, 220 ou 230. 
Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais ou de Línguas. 

Participantes Docentes dos GR 110, 220 e 230. 
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Designação Discriminação Positiva 
Eixos de intervenção 1-Apoio à melhoria das aprendizagens 

Áreas/Problemas Resultados escolares dos alunos. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Melhorar os resultados escolares dos alunos na avaliação 
interna, sobretudo a Matemática. 

Melhorar os resultados escolares dos alunos na avaliação 
externa, sobretudo a Matemática. 

Melhorar a matriz pedagógico-organizacional. 

Objetivos específicos 

Promover situações de interação, ao nível da sala de 
aula, de professores de diferentes ciclos.      

Melhorar os resultados dos alunos dos 1º e 2º ciclos na 
avaliação interna. 

Melhorar os resultados dos alunos dos 4º e 6º anos na 
avaliação externa de Matemática. 

Descrição 
Apoio educativo a alunos do ensino básico que 
necessitam de um atendimento muito individualizado. 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Criação de mecanismos de recuperação das dificuldades 
de aprendizagem dos alunos no 1º ciclo, através de 
procedimentos de sinalização e de constituição de grupos 
isolados de alunos. 

Criação de mecanismos de recuperação das dificuldades 
de aprendizagem dos alunos no 5º ano, através de 
procedimentos de trabalho colaborativo entre os docentes 
do 1º ciclo e do 2º ciclo ao nível do apoio ao estudo. 

Criação de mecanismos de recuperação das dificuldades 
de aprendizagem dos alunos dos 2º e 3º ciclos 
"desmobilizados" para a Matemática, através da 
orientação para tarefas específicas de modo a trabalhar 
pré-requisitos com recurso a atividade prática 
(manipulação e construção de materiais) e envolvimento 
em concursos por etapas – Clube “Experimentar a 
Matemática”. 

Afetação destas dinâmicas a professores do quadro de 
escola. 

Sinalização dos alunos abrangidos pelas dinâmicas 
enunciadas. 

Público-alvo Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos. 

Indicadores a 
monitorizar 

Taxa de sucesso a Português no 4º e 5º anos na 
avaliação interna (antes do exame). 
Taxa de sucesso a Matemática no 4º e 5º anos na 
avaliação interna (antes do exame). 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Taxa de sucesso a Português, na avaliação interna, 
superior à média dos últimos 3 anos (4º ano - 89,03%; 
5ºano – 81,36%). 
Taxa de sucesso a Matemática, na avaliação interna, 
superior à média dos últimos 3 anos (4ºano – 83,04%; 
5ºano – 72,71%). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Docente do QA do GR 110. 
Coordenador do Departamento do 1º ciclo. 

Participantes Docentes dos GR 110, 220, 230 e 500. 
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Designação Aprender é Divertido 
Eixos de intervenção 1-Apoio à melhoria das aprendizagens 

Áreas/Problemas 
Resultados escolares dos alunos. 

Captação e fidelização de alunos. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Melhorar os resultados escolares dos alunos. 

Desenvolver iniciativas no sentido da captação e 
fidelização de alunos. 

Objetivos específicos 
Realizar atividades competitivas de promoção da(s) 
literacia(s). 

Premiar o mérito dos alunos. 

Descrição 

Promoção de oportunidades de desenvolvimento das 
aprendizagens e da motivação para o conhecimento, 
através do envolvimento dos alunos em concursos, 
torneios, campeonatos, olimpíadas, encontros a nível 
escola, local e nacional, com o recurso a estímulos 
(atribuição de prémios e divulgação do mérito). 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Definição, ao nível do Plano Anual de Atividades, de 
iniciativas do tipo: Desporto Escolar, TST, Peddy-paper, 
Olimpíadas da Matemática, Jogos Matemáticas, Torneio 
do Mastermind, Concurso de Leitura, Olimpíadas do 
Ambiente, etc.. 

Organização e avaliação das atividades. 

Atribuição de prémios, nomeadamente aos alunos 
integrados nos quadros de mérito, em sessões 
organizadas para o efeito. 

Público-alvo Todos os alunos. 

Indicadores a 
monitorizar 

Número de atividades promovidas. 
Número de alunos envolvidos. 
Percentagem de alunos integrados nos Quadros de 
Mérito (Excelência, Mérito e Melhoria Significativa). 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Promover, pelo menos, 7 atividades competitivas em cada 
ano letivo (sem dados de partida). 
Envolver, pelo menos, metade dos alunos do AE (sem 
dados de partida). 
Aumentar, ano a ano, em 0,5 p.p. a percentagem de 
alunos integrados nos QM (19,1%: QE- 80; QM – 150; 
QMS – 0). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Docente do QA do GR 230 ou 500. 
Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento 
Educativo. 

Participantes Todos os docentes. 
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Designação 
Gabinete de Mediação e Orientação Escolar 

(GMOE) 
Eixos de intervenção 2-Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

Áreas/Problemas 
Indisciplina. 

Abandono/Absentismo. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Reduzir os níveis de indisciplina. 

Reduzir os níveis de abandono/absentismo escolares. 

Objetivos específicos 

Apoiar e intervir junto de alunos e famílias. 

Promover a mediação escolar através da formação de 
mediadores e do funcionamento eficaz da Equipa 
Multidisciplinar. 

Descrição 

Atendimento e apoio a alunos e famílias; sessões de 
mediação de conflitos; participação na Equipa 
Multidisciplinar prevista no Estatuto do Aluno; apoio o 
GIA, i-alunos e ao PES; implementar a Educação 
Parental. 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Aplicação de programas de intervenção junto dos alunos 
e famílias sinalizadas. 

Acompanhamento dos alunos e as famílias. 

Articulação e sinalização dos alunos nas instituições da 
comunidade. 

Participação na equipa multidisciplinar. 

Articulação com os tutores e com os docentes em geral 
em trabalho de consultoria. 

Desenvolvimento do programa de orientação vocacional. 

Público-alvo Alunos, famílias e docentes. 

Indicadores a 
monitorizar 

Taxa de retenção dos alunos apoiados pelo GMOE. 
Taxa de abandono dos alunos acompanhados pelo 
GMOE. 
Taxa de absentismo dos alunos acompanhados pelo 
GMOE. 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Reduzir em 1p.p., ao ano, a taxa de retenção dos alunos 
apoiados pelo GMOE (21,4%). 
Anular a taxa de abandono dos alunos acompanhados 
pelo GMOE (sem dados de partida). 
Reduzir em 50% a taxa de absentismo (0,65%). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Representante do GMOE. 
Coordenador do Departamento de Educação Especial 

Participantes Psicóloga e Técnica do Serviço Social. 
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Designação Escola Bem-Estar 
Eixos de intervenção 2-Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

Áreas/Problemas 

Indisciplina. 

Abandono/absentismo. 

Identidade do Agrupamento. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Reduzir os níveis de indisciplina. 

Reduzir os níveis de abandono/absentismo escolares. 

Envolver toda a comunidade na melhoria dos espaços 
físicos. 

Objetivos específicos 
Implementar o Programa Motivar para o Sucesso (PMS) 
envolvendo nomeadamente a Equipa Multidisciplinar. 

Melhorar a segurança, o bem-estar e o ambiente escolar. 

Descrição 

Aplicar um programa de motivação para o sucesso e 
intervir nos espaços físicos das escolas, com 
envolvimento dos alunos e das famílias, nomeadamente 
pela realização de um Dia do Voluntariado na Escola 
sede e na EB23; diminuir a indisciplina e motivar os 
alunos para a aprendizagem. 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Implementação do PMS em contexto de sala de aula. 

Avaliação do PMS pelos alunos e em conselho de turma, 
no final de cada período. 

Reformulação de estratégias de intervenção ao nível do 
PMS. 

Implementação do Dia do Voluntariado na Escola sede e 
na EB23, com a intervenção na melhoria dos espaços 
físicos, envolvendo toda a comunidade no processo. 

Público-alvo Todos os alunos. 

Indicadores a 
monitorizar 

Média relativa ao comportamento global das turmas nos 
finais de período (conselho de turma) 
Dia do Voluntariado (Sim/Não) 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Evolução positiva ao longo do ano letivo na média do 
comportamento das turmas (sem dados de partida) 
Realização em todos os anos letivos de um Dia do 
Voluntariado na EB 2/3 e escola sede (realizado em julho 
de 2014). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Coordenador de Estabelecimento da EB23. 
Coordenador dos Diretores de Turma. 

Participantes Comunidade Educativa. 
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Designação Ação Tutorial 
Eixos de intervenção 2-Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

Áreas/Problemas 
Indisciplina. 

Abandono/Absentismo. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Reduzir os níveis de indisciplina. 

Reduzir os níveis de abandono/absentismo escolares. 

Objetivos específicos 

Apoiar e intervir junto de alunos e famílias. 

Acompanhar o percurso escolar dos alunos. 

Encontrar soluções personalizadas de forma a enriquecer 
o percurso formativo dos alunos. 

Descrição 

Conceber, aplicar e avaliar o impacto de um Plano de 
Ação Tutorial (PAT) para os alunos sinalizados dos 2º 
ciclos e 7º ano, atribuindo a cada tutor um tempo da CNL 
por cada 3 alunos. 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Sinalização dos alunos. 

Distribuição dos tutorandos pelos professores tutores, 
após seleção criteriosa. 

Definição de um PAT para cada tutorando. 

Avaliação durante o processo pelo aluno, encarregado de 
educação e pelo professor tutor. 

Avaliação do impacto do programa. 

Público-alvo Alunos do 5º, 6º e 7º anos. 

Indicadores a 
monitorizar 

Percentagem de alunos apoiados com aplicação de 
medidas disciplinares sancionatórias (MDS). 
Taxa de retenção dos alunos destinatários da ação. 
Percentagem de alunos alvo de ação tutorial que 
frequentam PDE/Clubes. 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Limitar a 5% a taxa de alunos alvo da ação tutorial com 
MDS aplicadas (2,38%). 
Limitar a 20% a taxa de retenção dos alunos alvo da ação 
tutorial (25,6%). 
Garantir uma percentagem mínima de 15% dos alunos 
alvo de ação tutorial a frequentar PDE (9,52%). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Coordenador de Ano. 
Coordenador do Diretores de Turma 

Participantes Docentes com perfil de tutor. 
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Designação (Re)Estruturar para Melhor Gerir 
Eixos de intervenção 3-Gestão e organização 

Áreas/Problemas 

Resultados escolares dos alunos. 

Abandono/Absentismo. 

Identidade do Agrupamento. 

Captação e fidelização de alunos. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Implementar a supervisão pedagógica com adesão 
voluntária.  

Estabelecer parcerias com instituições locais. 

Aprofundar o funcionamento das equipas educativas de 
ano. 

Promover espaços de reflexão envolvendo todos os 
intervenientes no processo educativo. 

Promover uma oferta educativa atrativa para os alunos. 

Objetivos específicos 

Criar, de forma gradual, mecanismos de supervisão 
pedagógica, envolvendo conselhos de turma e/ou grupos 
disciplinares, sobretudo na Matemática. 

Estabelecer protocolos com instituições de modo a 
encontrar soluções que resolvam o problema do 
abandono/absentismo dos alunos de etnia cigana.  

Organizar o serviço docente por Equipas Educativas de 
Ano. 

Organizar os Conselhos de Turma na lógica de Ano. 

Utilizar critérios de atuação comuns ao nível de cada ano 
de escolaridade. 

Dar continuidade à reflexão conjunta relativamente ao que 
se pretende para o Agrupamento de Escolas. 

Criar mecanismos facilitadores da transição interciclos. 

Continuar a apostar na oferta do ensino articulado (EA) da 
música e da dança. 

Adaptar a oferta formativa às necessidades dos 
alunos/formandos. 

Descrição 

Adotar uma filosofia de gestão que potencie o bom 
funcionamento das estruturas com impacto na sala de 
aula, nomeadamente através da supervisão pedagógica, 
do modelo das Equipas Educativas de Ano e 
Coordenação de Ano, da eficaz circulação da informação, 
do aprofundamento de parcerias com a comunidade e da 
definição pertinente da oferta formativa. 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Sensibilização junto dos docentes para aplicação de 
mecanismos de supervisão. 

Aplicação desta dinâmica na coordenação do 1º ano e 
num conselho de turma do 5º e 7º anos e ao nível do 5º 
ano de matemática. 

Alargamento gradual desta dinâmica. 

Interação com as famílias dos alunos e com instituições 
para estabelecer protocolos. 

Definição de mecanismos de intervenção para alunos de 
etnia cigana. 

Organização das equipas de ano, nomeação dos 
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respetivos coordenadores e funcionamento numa lógica 
de ano, com impacto na definição dos planos de 
turma/ano. 

Promoção de reuniões de reflexão com os alunos, através 
dos seus representantes, docentes dos diferentes níveis e 
outros elementos da comunidade. 

Realização de reuniões interciclos, sobretudo ao nível da 
Matemática. 

Divulgação da oferta formativa e respetiva cooptação de 
alunos. 

Investimento na negociação com as entidades parceiras, 
de forma a garantir a oferta formativa, nomeadamente ao 
nível do EA. 

Avaliação das diversas dinâmicas implementadas, 
eventual reformulação de estratégias e publicação de 
boas práticas (autoria). 

Público-alvo Docentes e entidades parceiras. 

Indicadores a 
monitorizar 

Número de docentes envolvidos na supervisão 
pedagógica. 
Número de alunos de etnia cigana em situação de 
transição/aprovação. 
Número de docentes que constituem as equipas 
educativas de ano do 2º e 3º ciclos. 
Número de atividades/projetos comuns ao ano. 
Número de turmas com alunos do ensino articulado. 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Evolução crescente no número de docentes envolvidos na 
supervisão pedagógica (sem dados de partida). 
Transição/aprovação em número crescente dos alunos de 
etnia cigana (sem dados de partida). 
Limitar a 22 o número de docentes das equipas 
educativas de ano do 2º ciclo e a 20, em cada um das 
escolas, no 3º ciclo (2ºciclo – 22; 7º ano – 19; 8ºano – 18; 
9ºano – 17). 
Desenvolver, pelo menos, 10 atividades/projetos comuns 
em cada ano (entre 11 e 17 atividades, de acordo com o 
ano de escolaridade). 
Garantir, pelo menos, uma turma do ensino articulado em 
cada ano de escolaridade (1 turma  em cada ano). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Elemento da Direção. 
Diretor 

Participantes Lideranças 
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Designação Maxi IN Minus OUT 
Eixos de intervenção 3-Gestão e organização 

Áreas/Problemas 
Identidade do Agrupamento. 

Captação e Fidelização de alunos. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Construir a identidade do Agrupamento através da 
valorização da sua vertente simbólica. 

Desenvolver projetos estruturantes com a interação de 
todos os níveis/escolas. 

Desenvolver iniciativas no sentido da captação e 
fidelização de alunos. 

Objetivos específicos 

Criar/Aprofundar atividades e projetos que reforcem as 
marcas identitárias do Agrupamento. 

Desenvolver iniciativas no sentido da captação e 
fidelização de alunos, envolvendo toda a comunidade 
educativa no processo, incluindo ex-alunos. 

Implementar a filosofia do DE in classroom.   

Descrição 

Promover contacto direto e iniciativas diversas junto dos 
alunos e das famílias de modo a captar/fidelizar os 
alunos, através dos princípios pedagógicos e educativos 
de rigor e disciplina, implícitos no Desporto Escolar (DE) e 
da valorização das boas práticas e marcas existentes. 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Realização de atividades do tipo: Dia do Agrupamento, 
Dia da Escola A, B, C…. 

Criação/afirmação das marcas existentes, como são 
exemplo o hino do Agrupamento e as publicações, etc. 

Realização de sessões com os pais dos alunos, 
principalmente os dos anos terminais de ciclo, de modo a 
demonstrar a importância da continuidade e das mais 
valias da instituição. 

Vinculação de toda a comunidade educativa para a 
promoção da boa imagem do AE. 

Envolvimento do Agrupamento em projetos de âmbito 
local, nacional e europeu, que contribuam para a projeção 
da imagem do Agrupamento, como é exemplo as 
candidaturas aos Programas Europeus Erasmus+. 

Abertura do Agrupamento à comunidade em algumas 
iniciativas. 

Constituição turmas do ensino secundário, de acordo com 
a filosofia do DE in classroom, garantindo a priori algumas 
garantias de funcionamento. 

Público-alvo Alunos e famílias. 

Indicadores a 
monitorizar 

Percentagem de alunos que frequentam o 5º ano de 
escolaridade em relação aos alunos que frequentaram o 
4º ano no ano letivo anterior. 
Percentagem de alunos que frequentam o 7º ano de 
escolaridade em relação aos alunos que frequentaram o 
6º ano no ano letivo anterior. 
Número de turmas do 10º ano (regular e profissional). 



 

 

                                                                                                                      
   PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA – 2014/2018 

1 
 

                                                                       Território Educativo de Intervenção Prioritária  
 
 

 

Página 27 de 38 Versão nº1                    Esta folha foi substituída ou alterada em(dd-mm-aaaa) 

Número de sessões com Encarregados de Educação 
(EE), nos anos terminais de ciclo. 
Periodicidade de candidaturas a Programas Europeus 
Erasmus+. 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Garantir uma taxa mínima de 100% na frequência do 5º 
ano (100%). 
Garantir uma taxa mínima de 90% na frequência do 7º 
ano (92%). 
Garantir, pelo menos, a formação de três turmas no 10º 
ano (2 turma de Científico-Humanístico e 1 turma do 
Ensino Profissional). 
Garantir a realização de, pelo menos, em cada ano letivo, 
de uma sessão com EE dos 4, 6º e 9º anos (sem dados 
de partida). 
Apresentação de, pelo menos, uma candidatura bienal 
aos Programas Europeus Erasmus+ (apresentação de 
duas candidaturas). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Coordenador dos Diretores de Turma 
Diretor 

Participantes Comunidade Educativa. 
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Designação Escola Cidadã 
Eixos de intervenção 4-Relação Escola-Família-Comunidade e Parcerias 

Áreas/Problemas Identidade do Agrupamento. 

Objetivos gerais do 
Projeto Educativo 

Construir a identidade do Agrupamento através da 
valorização da sua vertentes simbólica. 

Desenvolver projetos estruturantes com a interacção de 
todos os níveis/escolas. 

Objetivos específicos 

Aprofundar a interação com a comunidade, rentabilizando 
os recursos do meio. 

Construir o "novo" Agrupamento de Escolas (AE) através 
da promoção de atividades de interação entre escolas e 
profissionais. 

Elevar a imagem do Agrupamento na comunidade. 

Divulgar as iniciativas à comunidade. 

Descrição 

Promoção de atividades interciclos e entre as diferentes 
escolas do Agrupamento; promoção de atividades 
envolvendo a escola e a comunidade; estabelecimento de 
parcerias com a comunidade. 

Estratégias/Metodolo
gias/Atividades 

Definição, ao nível do Plano Anual de Atividades, de 
iniciativas estruturantes do tipo: Festa de Natal do 
Agrupamento, Semana Cultural, Cerimónia de entrega de 
prémios de mérito, Braga Romana, Semana da Leitura, 
etc. 

Organização e avaliação das atividades. 

Divulgação das atividades por diversos meios. 

Público-alvo Todos os alunos. 

Indicadores a 
monitorizar 

Número de atividades relevantes em parceria com a 
Comunidade. 
Número de atividades envolvendo todo o AE. 
Forma de divulgação das atividades realizadas. 

Resultados 
esperados/Critérios 

de sucesso (ponto de 
partida) 

Realizar, em cada ano, pelo menos, 8 atividades com 
recurso a parcerias (9 atividades). 
Realizar, em cada ano, pelo menos, 8 atividades 
envolvendo todo o AE (7 atividades). 
Publicitar duas notícias, em média, por semana letiva, nos 
diários regionais (75 notícias anuais). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento 
Educativo. 
Coordenador do Departamento de Expressões. 

Participantes Comunidade Educativa. 
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1.2. Cronograma 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1º Per. 2º Per. 3ª Per. 1º Per. 2º Per. 3ª Per. 1º Per. 2º Per. 3ª Per. 1º Per. 2º Per. 3ª Per. 

1.1.Flexibilizar a Ação 
Educativa 

Dois grupos de turma dupla (TD) 
dirigidos a alunos de 1º ano 

(Gondizalves e Maximinos), dois grupos 
de alunos de 3º ano (Gondizalves e 
Estrada) e um grupo de alunos de 2º 
ano (Estrada); TD a Port. e Mat. Em 

todas as turmas de 2º ciclo. 

Cinco grupos de turma dupla (TD) 
dirigidos a alunos de 1º ciclo, 

preferencialmente no caso de turmas 
com dois níveis de escolaridade; TD a 
Port. e Mat. em todas as turmas de 2º 
ciclo; TD a Mat. nas turmas de 7º ano; 
assessoria de um professor do GR 230 

ou do GR 110 com formação no GR 
230 nas turmas de 4º ano. 

Cinco grupos de turma dupla (TD) 
dirigidos a alunos de 1º ciclo, 

preferencialmente no caso de turmas 
com dois níveis de escolaridade; TD a 
Port. e Mat. em todas as turmas de 2º 
ciclo; TD a Mat. nas turmas de 7º ano; 
assessoria de um professor do GR 230 

ou do GR 110 com formação no GR 
230 nas turmas de 4º ano. 

Cinco grupos de turma dupla (TD) 
dirigidos a alunos de 1º ciclo, 

preferencialmente no caso de turmas 
com dois níveis de escolaridade; TD a 
Port. e Mat. em todas as turmas de 2º 
ciclo; TD a Mat. nas turmas de 7º ano; 
assessoria de um professor do GR 230 

nas turmas de 4º ano. 

4.3.Monitorização e Avaliação             

1.2.Discriminação Positiva 
Reforço do apoio educativo, no 1º ciclo; 
coadjuvação no Apoio ao Estudo, no 5º 

ano. 

Reforço do apoio educativo, no 1º ciclo; 
coadjuvação no Apoio ao Estudo, no 5º 

ano. 

Reforço do apoio educativo, no 1º ciclo; 
coadjuvação no Apoio ao Estudo, no 5º 

ano. 

Reforço do apoio educativo, no 1º ciclo; 
coadjuvação no Apoio ao Estudo, no 5º 

ano. 
4.3.Monitorização e Avaliação 

Monitorização e Avaliação 
            

1.4.Aprender é Divertido (De acordo com o definido no Ponto 1.1 da Parte II) 
4.3.Monitorização e Avaliação 

Monitorização e Avaliação 
            

2.1.GMOE (De acordo com o definido no Ponto 1.1 da Parte II) 
4.3.Monitorização e Avaliação 

Monitorização e Avaliação 
            

2.3.Escola Bem-Estar (De acordo com o definido no Ponto 1.1 da Parte II) 

4.3.Monitorização e Avaliação 
Monitorização e Avaliação 

            
2.2.Ação Tutorial (De acordo com o definido no Ponto 1.1 da Parte II) 

4.3.Monitorização e Avaliação 
Monitorização e Avaliação 

            

4.1.(Re)Estruturar para 
Melhor Gerir 

Ação de capacitação sobre supervisão 
pedagógica para as lideranças e 

definição de modelos. 

Supervisão pedagógica no 1º ano, 
numa turma de 5º ano e outra de 7º 

ano e a matemática no 5º ano. 

Supervisão pedagógica no 1º e 2º 
anos, numa turma de 5º, 6º, 7º e 8º 

anos e a matemática no 2º ciclo. 

Supervisão pedagógica no 1º, 2º e 3 
anos, numa turma de 5º, 6º, 7º, 8º e 9º 
anos e a matemática no 2º ciclo e 7º 

ano. 

4.3.Monitorização e Avaliação 
Monitorização e Avaliação 

            
4.2.Maxi IN Minus OUT (De acordo com o definido no Ponto 1.1 da Parte II) 

4.3.Monitorização e Avaliação 
Monitorização e Avaliação 

            
3.1.Escola Cidadã (De acordo com o definido no Ponto 1.1 da Parte II) 

4.3.Monitorização e Avaliação 
Monitorização e Avaliação             
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2. Monitorização e avaliação 

 

O processo de Monitorização e Avaliação do Projeto deste Território Educativo de 

Intervenção Prioritária faz parte integrante do Projeto de Avaliação Interna do Agrupamento 

que deve harmonizar o seu período de vigência com todos os documentos internos em vigor.  

Uma vez que o Plano de Melhoria operacionaliza o Projeto Educativo do Agrupamento 

de Escolas de Maximinos e tem como referência o Plano de Intervenção do Diretor do 

Agrupamento, a conceção de escola como organização detentora de um projeto próprio, 

autorregulada e responsabilizada, implica que os seus membros assumam os papéis de 

intervenientes comprometidos com o cumprimento da missão da Escola e com a qualidade da 

vida da mesma. Pressupõe também uma supervisão que vise o desenvolvimento de processos 

facilitadores da interação construtiva entre todos os atores.  

A autoavaliação institucional é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do 

conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância 

social. Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas 

realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica os pontos 

fracos, bem como pontos fortes e potencialidades da organização, e estabelece estratégias de 

superação de problemas. 

 

2.1. Equipa do Projeto FREI 

 

A Equipa do projeto FREI assegura a coordenação e articulação das várias 

intervenções do PPM e é composta pelos elementos já referenciados na descrição das ações. 

O responsável pela coordenação e gestão do plano de monitorização e avaliação é o 

Coordenador da Equipa de Autovaliação do Agrupamento. 

Na tabela abaixo estão definidos todos os atores envolvidos na equipa TEIP, 

nomeadamente os responsáveis pelas diversas ações no ano letivo 2014/2015. Anualmente, 

proceder-se-á à respetiva atualização.ix 
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EQUIPA PROJETO FREI 
 Direção – Teresa Paula Alves; 

 Coordenação do projeto FREI – Virgílio Silva; 

 Coordenação dos diretores de turma – António Lopes; 

 Coordenação dos projetos de desenvolvimento educativo e da formação – Justina 
Santos; 

 Coordenação da avaliação interna – Fernanda Santos; 

 2 Elementos do Conselho Pedagógico – Teresa Barbosa e João Pereira; 

 Representante do núcleo executivo da comissão social de freguesia – Edelvira Alves 
(Autarquia); 

 Perito externo – Joaquim Machado (Universidade Católica Portuguesa – Porto). 

RESPONSÁVEIS AÇÕES 
 

EIXO 
 

AÇÃO 
 

RESPONSÁVEL 
 

1. APOIO À MELHORIA DAS 

APRENDIZAGENS 

1.1.FLEXIBILIZAR A AÇÃO 

EDUCATIVA 
TERESA BARBOSA 

1.2.DISCRIMINAÇÃO POSITIVA Mª JOÃO FARIA 

1.3.AÇÕES DE CAPACITAÇÃO VIRGÍLIO SILVA 

1.4.APRENDER É DIVERTIDO JOSÉ PEDROSA 

2. PREVENÇÃO DO 

ABANDONO, ABSENTISMO 

E INDISCIPLINA 

2.1.GABINETE DE MEDIAÇÃO E 

ORIENTAÇÃO ESCOLAR (GMOE) 
JOÃO PEREIRA 

2.2.AÇÃO TUTORIAL ANTÓNIO LOPES 

2.3.ESCOLA DE BEM-ESTAR FLORINDA GRILO 

3. RELAÇÃO ESCOLA–
FAMÍLIAS-COMUNIDADE E 

PARCERIAS 

3.1.ESCOLA CIDADÃ JUSTINA SANTOS 

4. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 

4.1.(RE)ESTRUTURAR PARA 

MELHOR GERIR 
TERESA ALVES 

4.2.DE IN CLASSROOM ANTÓNIO LOPES 
4.3.MONITORIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO 
FERNANDA 

SANTOS 
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2.2. Objetivos  

 

Objetivo geral 

Consolidação de uma cultura de avaliação participada, de autoconhecimento e 

aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem, de pesquisa, de gestão e administração do 

Agrupamento de Escolas de Maximinos, por meio do binómio planificação/avaliação das 

diferentes ações do Plano de Melhoria 2015. 

 

Objetivos específicos 

A. Garantir os procedimentos de monitorização e avaliação; 

B. Publicar e disseminar os resultados; 

C. Produzir instrumentos digitais de apoio à monitorização e avaliação.       

          

2.3. Indicadores a monitorizar em função das Metas 

fixadas  

 

A. Número de reuniões de Coordenação realizadas; 

B. Nível de participação dos atores no processo de avaliação; 

C. Divulgação dos relatórios e dos resultados; 

D. Nível de participação dos órgãos na análise dos relatórios/resultados; 

E. Número de aplicações concebidas e experimentadas; 

F. Produção de relatórios em tempo oportuno (sim/não); 

G. Realização de outras atividades previstas no cronograma (sim/não). 

 

2.4. Metas previstas/ Resultados Esperados 

                  

A. Realizar pelo menos sete sessões de Coordenação, Monitorização e Avaliação com 

a equipa do Projeto FREI e três com a Comunidade Educativa do Agrupamento; 
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B. Alargar a divulgação dos resultados aos diários regionais e às edições parcelares do 

PM; 

C. Agendar a análise dos relatórios/resultados no CP e CG; 

D. Alargar a outras ações/setores da escola a produção de instrumentos; 

E. Cumprir sem atrasos a elaboração dos Relatórios; 

F. Cumprir todas as atividades previstas. 

 

2.5. Metodologias e instrumentos a utilizar na recolha e 
tratamentos de dados  
 
A metodologia da Referencialização que possibilita identificar, analisar e entender a 

realidade institucional, servindo-se de indicadores internos, construídos de forma participada, e 

valorizando a análise histórica de outros momentos avaliativos vividos na instituição e 

comparando-os com indicadores externos de referência. 

É fundamental num processo de autoavaliação institucional que este ocorra num 

ambiente de participação efetiva da comunidade institucional, para que esta assegure e 

viabilize o desenvolvimento dos planos de ação a partir das contribuições dos princípios 

metodológicos e as perceções dos atores sociais da realidade estudada. A participação de toda 

a comunidade é real num processo de autoavaliação deste tipo, recolhendo, analisando e 

emitindo pareceres frente às informações obtidas em entrevistas coletivas dos diferentes 

órgãos de administração e gestão e restante Comunidade Educativa do Agrupamento. 

Outro objetivo fundamental da autoavaliação institucional é explicitar a natureza do 

processo que é a necessidade de potencializar e desenvolver as pessoas da instituição e, 

consequentemente, a própria instituição. 

Pretende-se, assim, que o próprio ato de avaliar seja um momento intencionalmente 

pedagógico e de potencialização dos recursos humanos, tomando-se como referência e 

contribuam para o aperfeiçoamento das políticas educativas, a pertinência das planificações, 

redimensionando recursos, acordos de cooperação interinstitucionais e outras ações que 

incrementam a qualidade do ensino-aprendizagem e, por consequência, os resultados 

escolares dos nossos alunos. 

A metodologia adotada apresenta-se como uma ferramenta extremamente útil e viável, 

pois considera a escola como um todo, atendendo ao princípio da globalidade, permitindo uma 

visão geral e abrangente da instituição. 
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 O processo avaliativo é sobretudo de natureza qualitativa, pois pretende entender os 

processos de construção da realidade de um grupo social mediante a recolha e interpretação 

de práticas do quotidiano educativo. A técnica qualitativa é combinada com a quantitativa 

através do recurso a inquéritos por questionário e aos dados estatísticos do Agrupamento, 

entrecruzando com os dados estatísticos nacionais, nomeadamente no que diz respeito aos 

resultados académicos dos alunos. Assim, para suportar o processo de avaliação do PPM 

serão utilizados os seguintes instrumentos: 

- fichas de recolha de informação; 

- listas de verificação; 

- grelhas de participação e de assiduidade; 

- tratamento e análise estatística dos resultados da avaliação dos alunos; 

- questionários de opinião/satisfação; 

- relatórios periódicos dos coordenadores de cada acção; 

- relatório semestral e anual da coordenação geral do projeto. 

 

Também os princípios da negociação e cooperação são relevantes em todo o processo 

avaliativo, desde a constituição da equipa e capacitação a nível de formação interna da 

mesma, como no levantamento de dados, organização e desenvolvimento do plano de ação, 

pois legitima o caráter pedagógico, transformador, formador de valores e princípios 

institucionais, que promovem uma avaliação participativa, democrática e emancipadora, 

estimulando cada vez mais a construção de uma cultura avaliativa no seio do Agrupamento. 

 

 

2.6. Elementos da equipa de autoavaliação 
responsáveis pela recolha e tratamento de dados 

 

A. Equipa de Avaliação Interna do AEMaximinos (Pais/EE, Alunos, PND e PD); 

B.  Equipa FREI/TEIP; 

C. Coordenadores/Subcoordenadores de Agrupamento/DTs/Outros. 
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2.7. Calendarização dos principais momentos (e seus 
objetivos) da monitorização e da avaliação (em 
consonância com o cronograma do PPM) 

 

 
2015/2017 

s
e
t 

o
u

t 

n
o

v
 

D
e

z
 

ja
n

 

fe
v
 

m
a

r 

a
b

rl
 

m
a

i 

ju
n

 

ju
l 

Sessões de Coordenação, Monitorização e 
Avaliação com a equipa do Projeto FREI 

x  x  x x  x  x x 

Sessões de Monitorização e Avaliação 
com a Comunidade Educativa 
 

x     x     x 

Produção de Relatórios      x     x 

Recolha e tratamento de informação x x x x x x x x x x x 

Publicação do jornal mensal – Mon. Avaliação x           

Publicação do jornal mensal – (Re)estruturar …  x          

Publicação do jornal mensal – GMOE   x         

Publicação do jornal mensal – FAE     x       

Publicação do jornal mensal – DP      x      

Publicação do jornal mensal – AT       x     

Publicação do jornal mensal – Escola Cidadã        x    

Publicação do jornal mensal – Esc. Bem-estar         x   

Publicação do jornal mensal – Ap. é Divertido          x  

Publicação - brochura           x 

Reflexões nos órgãos do AE x x x x x x x x x x x 

 

 

2.8. Produto(s) da monitorização e/ou da avaliação  

 

De forma a fornecer feedback acerca dos processos e resultados aos diversos 

intervenientes nas ações, consideram-se três momentos de reflexão por ano letivo: 
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. 1º - início do ano letivo;  

. 2º - a meio do 2º período letivo;  

. 3º - final do ano letivo, a suportar tomadas de decisão sobre eventuais reformulações 

do plano de melhoria – estratégia de divulgação e reflexão sobre os resultados alcançados com 

a comunidade educativa e demais interessados. 

 

Consideram-se ainda os seguintes produtos finais: 

. Dois relatórios (um semestral e outro anual); 

            . Um jornal por ação mensal; 

            . Divulgação das atividades do PPM. 

 

A divulgação das atividades do PPM será efetuada através da página eletrónica do 

agrupamento, do correio eletrónico, da imprensa local e das redes sociais. 

 

2.9. Papel do perito externo 

A consultoria externa será assegurada pelo SAME - Serviço de Apoio à Melhoria das 

Escolas da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa e 

incluirá: 

- Organização de seminários de aprofundamento em temáticas de suporte à 

organização e gestão da escola e da sala de aula (a realizar na Universidade); 

- Organização de encontros entre escolas da rede TEIP associadas da Católica, Porto 

(a realizar na Universidade); 

- Apoio do consultor ao desenvolvimento e monitorização de ações de melhoria; 

- Apoio do consultor à conceção e estruturação de ações de capacitação; 

- Participação do consultor em reuniões de trabalho, de coordenação e/ou reflexão no 

âmbito do Projeto FREI; 

- Apoio à implementação dos processos de supervisão pedagógica. 
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3. Plano de capacitação 

 
Ano letivo Domínio

x
 Destinatários Tipologias

xi
 Ações/Temáticas 

2014/15 Domínio B 
Docentes –  

lideranças de topo 
e intermédias 

Tipo 5 

Desenvolvimento 
profissional e 

organizacional: 
dinâmicas de 
implicação, 

conhecimento e 
melhoria. 

2015/16 

Domínio A 

Docentes de 
Matemática - 

ensino básico e 
secundário (GR 
110, 230 e 500). 

Tipo 4 
Articulação 

interciclos ao nível 
da Matemática. 

Domínio A 
Docentes GR 100 e 

110 
Tipo 4 

Articulação Pré-
escolar/1º ciclo 

Domínio A 
Docentes 2º e 3º 

ciclos e secundário 
Tipo 1 

Promoção da 
disciplina em 

contexto sala de 
aula. 

2016/17 
Domínio A 

Docentes GR 100 e 
110 

Tipo 1 

Promoção da 
disciplina em 

contexto sala de 
aula. 

Domínio A 
Pessoal não 

docente 
Tipo 1 

Promoção da 
disciplina. 

2017/18 A definir em Plano de Ação Anual até 15 de junho de 2017. 
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i
 Através do Despacho nº8065/2009, de 13 de março.          
ii
 Opta-se por fazer uma análise centrada nas habilitações das mães, uma vez que há estudos 

que comprovam que as crianças passam, em média, mais tempo do dia com as mães do que 
com os pais. 
iii
 Considera-se que a situação profissional do pai é a mais relevante para a análise das 

condições socioeconómicas dos agregados familiares. 
iv
 Registo de valores globais para cada domínio. Em anexo, apresenta-se um ficheiro Excel 

com os cálculos que deram origem aos dados indicados. 
vv

 Valores indicativos. 
vi
 Valores indicativos. 

vii
 Valores indicativos. 

viii
 Metas a atingir. 

ix
 Com efeito, na medida em que, no final do presente ano letivo, o Conselho Pedagógico será 

reconfigurado mediante os processos de designação/eleição dos respetivos membros, seria 
prematuro no momento atual atribuir a responsabilidade das diferentes ações de forma 
nominal. 
x
 (Domínio A - Gestão de Sala de Aula; Domínio B – Articulação e supervisão pedagógica; 

Domínio C – Monitorização e Avaliação; Domínio D – Metodologias Mais Sucesso. 
xi
 TIPO 1 - Regulação do ambiente de sala de aula; TIPO 2 - Pedagogia diferenciada; TIPO 3 / 

4 – Avaliação e estratégias diversificadas de ensino / aprendizagem na área da Matemática / 
do Português; TIPO 5 - Articulação e supervisão pedagógica; TIPO 6 - Monitorização e 
Avaliação; TIPO 7 / 8 – A Metodologia Fénix / Turma Mais. 
 


