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 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão 

Carrapatoso pretende ser o farol que guiará toda a ação educativa do 

agrupamento. A valorização da identidade de cada instituição escolar assenta 

fundamentalmente no seu projeto educativo, o qual constitui um instrumento 

fundamental no processo de autonomia e no seu reconhecimento enquanto 

instrumento no âmbito do qual a escola pode/deve “(…)tomar decisões nos 

domínios estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e 

organizacional”( decreto-lei n.º 115-A/98).  

O decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril considera o projeto educativo como 

“(…) o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de 

escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos 

de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se 

explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os 

quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a 

sua função educativa;” (artigo 9.º, 1, a) 

O projeto educativo terá de ser capaz de evidenciar a cultura que se pretende 

para uma escola. A cultura da escola e a sua relação com os diversos 

elementos da comunidade educativa adquirem, hoje, quando se discutem as 

questões da autonomia da escola, enorme importância.  

O projeto educativo constitui um documento fundamental para a escola, pois é 

nele que se define toda a orientação da atividade educativa e escolar, 

construída de forma partilhada, realista, motivadora e avaliável, no sentido de 

poder ser melhorada (Albalat: 1989). Também sobre este assunto, Costa 

(1991: 10) considera que o projeto educativo é o “(…) documento de caráter 

pedagógico que, elaborado com a participação da comunidade educativa, 

estabelece a identidade própria de cada escola (…)”.  



 

 
PROJETO EDUCATIVO - 2022/2025 

Por uma escola de qualidade, de todos, com todos e para todos 

6 

Assim, podemos afirmar que o projeto educativo representa, genericamente, 

um verdadeiro plano estratégico para a escola e que, nesse sentido, constitui 

não só um quadro de operacionalização de um projeto de gestão no âmbito da 

autonomia, mas também o documento que consagra a sua orientação 

educativa.  

A elaboração do projeto educativo pressupõe uma intenção clara de provocar 

uma melhoria da qualidade educativa. A liderança tem a função de harmonizar 

os objetivos organizacionais com a pluralidade de interesses em presença, 

permitindo responder com a eficácia desejável aos desafios progressivamente 

mais complexos feitos às escolas. A liderança na construção do projeto 

educativo tem de ser contextualizada no âmbito da autonomia progressiva da 

escola, do reforço da qualidade educativa e da resposta aos desafios do futuro, 

no quadro de uma sociedade cada vez mais complexa e exigente que olha 

para a escola não apenas como uma instituição a quem compete a educação 

das crianças e jovens, mas também como uma organização qualificante. 

Importa, igualmente, clarificar a forma de articulação entre os documentos 

estratégicos do agrupamento. Neste sentido e tal como já foi referido, o projeto 

educativo é, genericamente, o documento de planeamento institucional e 

estratégico da escola, onde se abordam de forma clara, entre outros, a missão, 

a visão e os objetivos gerais da escola que orientam a ação educativa no 

âmbito da sua autonomia. Podemos dizer que o projeto educativo “cria a matriz 

de suporte” que irá ser concretizada pelo projeto curricular e pelo plano de 

atividades da escola. Complementando o projeto educativo, o regulamento 

interno constituirá o documento de regulação e funcionamento da escola, 

nomeadamente, no estabelecimento de regras e normas que marcam a 

convivência entre os diferentes atores da ação educativa e estabelecem a 

estrutura organizacional da comunidade escolar. No mesmo sentido de 

complementaridade, o projeto curricular de escola procura articular o currículo 

nacional com as especificidades da escola, dos alunos e as características do 

meio. De facto, “… por projeto curricular entende-se a forma particular como, 

em cada contexto, se reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação 

real, definindo opções e intencionalidades próprias, e construindo modos 
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específicos de organização e gestão curricular, adequados à consecução das 

aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele 

contexto” (Roldão, 1999: 44). Relativamente ao plano de atividades (anual ou 

plurianual), ele é, por excelência, o documento de caráter operacional da ação 

educativa da escola. O plano de atividades traduzirá o que se pretende fazer, 

sendo, desse modo, a explicitação prática dos objetivos gerais definidos no 

projeto educativo, no qual se definem objetivos mais específicos, se 

calendarizam e programam as atividades e ações, se diagnosticam as 

condições de partida, os meios de que se dispõe e definem responsabilidades. 

O plano de atividades visa planificar e programar as ações que concretizem as 

metas definidas no projeto educativo. Quanto ao relatório anual de atividades e 

relatório de autoavaliação, eles constituem documentos de avaliação das ações 

desenvolvidas na escola. Nesse contexto o relatório anual faz referência às 

atividades efetivamente realizadas na escola, identificando os recursos 

utilizados nessa realização. Este projeto educativo seguirá as linhas 

apresentadas no projeto de intervenção do Diretor. 

 

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

A elaboração do projeto educativo exige uma avaliação rigorosa da escola e do 

contexto em que se insere, o que vai permitir uma abordagem mais eficiente e 

assertiva aos problemas existentes. Assim, passaremos à contextualização da 

ação educativa.  
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2.1. O Concelho de Vila Nova de Foz Côa 

 

 

Quadro 1 - Concelho de Vila Nova de Foz Côa e Respetivas Freguesias 

Fonte: www.visitarportugal.pt 

 

O concelho de V. N. de Foz Côa fica situado no extremo norte do Distrito da 

Guarda, Região Norte (NUTS II), e sub-região do Douro (NUTS III),distando da 

capital de Distrito, 80 Km. O município é limitado a Norte pelos municípios de 

Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo, a Este por Figueira de Castelo 

Rodrigo, a Sul por Mêda e Pinhel e a Oeste por Penedono e São João da 

Pesqueira. É atravessado pelo Itinerário Principal, IP2, pela E.N 102 e 222, 

respetivamente (CLAS, Diagnóstico Social de Vila Nova de Vila Nova de Foz 

Côa, 2016). 

O Concelho tem uma área total de 398,2 Km², distribuídos pelas atuais 14 

freguesias Almendra, Castelo Melhor (anexa: Orgal), Cedovim, Chãs, Custóias, 

Freixo de Numão (anexa: Murça), Horta, Mós, Muxagata, Numão (anexa: 

Arnozelo), Santa Comba (anexa: Tomadias), Sebadelhe, Seixas, Touça e Vila 

Nova de Foz Côa (anexas: Pocinho e Cortes da Veiga, Mós e Santo Amaro), 

após a Reorganização Administrativa Territorial, ocorrida em 2013, com a 

redução de 3 freguesias, Mós, Murça e Santo Amaro (CLAS, Diagnóstico 

Social de Vila Nova de Vila Nova de Foz Côa, 2016). 

http://www.visitarportugal.pt/
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2.1.1. A População 

 

Um aspeto interessante a referir é a questão da demografia, que não se tem 

mostrado animadora, marcada por um envelhecimento demográfico constante, 

desertificação, progressivo abandono da atividade agrícola e fraca dinâmica 

económica, o que está a traduzir-se em aldeias muito pouca povoadas, e 

mesmo em risco de extinção no concelho muito à imagem do que acontece 

com o país, mas ainda mais acentuado pela interioridade que caracteriza esta 

região (CLAS, Diagnóstico Social de Vila Nova de Vila Nova de Foz Côa, 

2016). 

Com 16 habitantes por km2, o município de Vila Nova de Foz Côa tem a 3.ª 

mais baixa densidade populacional do Douro. Em 2020, os estrangeiros 

representavam 2,9% da população residente no município, percentagem que é 

a 2.ª maior entre os municípios do Douro. Vila Nova de Foz Côa é o concelho 

que tem a 4.ª menor percentagem de jovens dos municípios do Douro e é o 

que tem a 4.ª menor percentagem de adultos em idade ativa. Dos municípios 

do Douro, Vila Nova de Foz Côa é o que tem a 4.ª maior percentagem de 

idosos. O Concelho tem 408 idosos por cada cem jovens, pelo que é o que tem 

o 4.º maior índice de envelhecimento entre os municípios do Douro. As famílias 

unipessoais a representarem 32,1% do total de famílias, pelo que é o que tem 

a 2.ª maior percentagem deste tipo de agregados entre os municípios do 

Douro. Teve o 3.º menor rácio de nascimentos por mil residentes, teve o 2.º 

maior rácio de mortes por mil residentes entre os municípios do Douro, teve o 

5.º menor rácio de casamentos por mil residentes e teve o 9.º maior rácio de 

divórcios por mil residentes entre os municípios do Douro. Em 2020, o saldo 

populacional (diferença entre o número de nascimentos e o de mortes 

acrescido da diferença entre o número de imigrantes e o de emigrantes) no 

município de Vila nova de Foz Côa, face à população residente, foi o 2.º mais 

negativo do Douro. Já o saldo natural (diferença entre o número de 

nascimentos e o de mortes) no município de Vila Nova de Foz Côa, face à 

população residente, foi o 2.º mais negativo do Douro 
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2.1.2. O Património 

 

Se há Municípios com um grande acervo de valores patrimoniais, o de Vila 

Nova de Foz Côa está entre os primeiros. E se quisermos fazer um 

pormenorizado inventário do seu património arquitetónico e arqueológico, 

muitas páginas seriam necessárias. Trata-se de um Concelho formado por 

vários outros antigos concelhos, a que a Reforma Liberal veio dar a sua atual 

configuração. Por tal via, a extraordinária monumentalidade dos concelhos 

extintos agregou-se à da sede do concelho-nuclear - Vila Nova de Foz Côa -, 

constituindo um conjunto notoriamente invulgar. 

No caso das terras de Foz Côa, estas possuem, na sua área, os mais raros 

testemunhos do passado, que têm merecido aprofundados estudos pelos mais 

distintos arqueólogos, desde as centenas de gravuras rupestres aos lugares 

onde tem sido possível documentar a multisecular presença humana. 

Encontram-se, por exemplo, neste Concelho, já descobertos e classificados, 

cerca de 195 "sítios" de interesse arqueológico (v. "Carta Arqueológica do 

Concelho de Vila Nova de Foz Côa", de António N. S. Coixão - 2ª edição, da 

CM - 2000).  

Castelos, castros, igrejas, capelas, pelourinhos, solares, pontes e estradas 

romanas, fazem, só por si, uma relação que dignifica qualquer concelho. 

Por fim, importa realçar que o Concelho de Vila Nova de Foz Côa é o único 

concelho que tem dois patrimónios mundiais da humanidade: As gravuras 

rupestres do Vale do Côa e o Douro Vinhateiro.  

2.1.3. Gastronomia 

 

A Gastronomia fozcoense é bastante apaladada e rica em pratos variados, tais 

como: o peixe do Rio Douro e seus afluentes, a carne de porco, de cabrito ou 

de anho e a caça como o coelho a lebre e a perdiz, são pratos muito 

apreciados. Contudo, o que lhe dá a verdadeira identidade são uns sabores 
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muito particulares provenientes de condimentos vegetais, como os espargos, 

as pilongas, as azedas, as acelgas, as ortigas e o fiolho. 

O vinho é o requinte da mesa em dia de festa. Vinho branco ou tinto, 

encorpado ou forte, como todos os maduros genuínos do Douro (Adegas 

Cooperativas de Foz Côa, Freixo de Numão, Vale da Teja e outras quintas 

vinícolas da região). 

As Adegas Cooperativas e Quintas do concelho detêm marcas de vinho 

engarrafado de excelente qualidade. Destacam-se os seus vinhos de pasto ou 

o generoso. Nos primeiros, pontifica o "Barca Velha", entre muitos outros de 

justa nomeada, de empresas, cooperativas e privados. Quanto ao generoso, o 

chamado "vinho fino" que em Gaia passa a ter o nome universalmente 

conhecido de "Vinho do Porto", nasce ele, também, das cepas fozcoenses, 

todas elas inseridas na mais velha região demarcada do Mundo. Aliás, a 

produção do vinho generoso neste Concelho ultrapassa normalmente as 

22.000 pipas. 

O azeite, de extraordinária pureza e apreciado sabor, é uma das riquezas 

agrícolas do Concelho e pode acompanhar cozidos suculentos salteados com 

couves tenras, repolhos e grelos. Normalmente vendido a granel, na sua maior 

parte pelas Cooperativas de Olivicultores do Município, o azeite fozcoense 

justificaria uma comercialização mais ousada. 

Uma outra cultura de primordial importância é a amêndoa, que se dá bem em 

todas as freguesias do Concelho, mercê do microclima de cariz mediterrânico 

que se desfruta nestas paragens. 

Vila Nova de Foz Côa reivindica para si o justo título de "Capital da 

Amendoeira", por ser o Concelho que em Portugal tem a maior densidade de 

amendoeiras. Porém, o peso desta cultura na economia local vem sendo cada 

vez menor, e corre mesmo o risco do seu abandono, porque a amêndoa 

californiana, produzida em termos industriais e apesar da sua muito inferior 

qualidade, invade e desestabiliza o mercado europeu, fazendo desanimar os 

produtores desta região. 
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2.1.4. As Atividades Económicas 

 

O município de Vila Nova de Foz Côa, tal como a maioria dos municípios do 

Douro, tinha como sector com mais trabalhadores o da agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca. Em 2020, no município de Vila Nova de Foz 

Côa, estiveram, em média, por mês, 211 desempregados inscritos nos centros 

de emprego – menos 22% do que em 2009 (269).  

 

2.1.5. Caracterização do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão Carrapatoso (AETCAC) 

formado no ano de 2006, localiza-se no concelho de Vila Nova de Foz Côa. É o 

único agrupamento de escolas do concelho e é o único estabelecimento de 

ensino público do concelho, dando uma resposta educativa desde a educação 

pré-escolar até ao 12.º ano de escolaridade. O AETCAC integra, na sua área 

de influência, dois estabelecimentos de ensino, a EB1 de Freixo de Numão e a 

escola sede do agrupamento, a EB/S Tenente-Coronel Adão Carrapatoso.  

Estabelecimentos Escolares Níveis de Ensino 

Escola Básica de Freixo de Numão Pré-escolar, 1.º ciclo 

Escola B/S Tenente-Coronel Adão 

Carrapatoso 

Pré-escolar, 1.º ciclo 

2.º/3.º ciclos e Ensino Secundário 

 

Tabela 1 – Estrutura Organizacional do Agrupamento do AETCAC 

 

Relativamente às condições físicas dos edifícios escolares do AETCAC, tendo 

em conta que a escola sede já tem mais de 30 anos, está a necessitar de uma 

intervenção de restauro dos edifícios de grande envergadura, uma vez que 

superou os seus mais de 30 anos de existência sem que tenha tido obras de 
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requalificação, com exceção para pequenas reparações e ações de 

conservação do edifício, que já dão mostras de degradação. 

Relativamente aos edifícios referentes à educação pré-escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico, estes encontram-se em muito bom estado, atendendo ao facto 

de que sofreram obras de requalificação, há pouco mais de 10 anos, 

encontrando-se os edifícios com excelentes condições de trabalho e de 

conforto. 

2.1.6. Recursos humanos 

 

RECURSOS HUMANOS 

Ano Letivo: 

2021/2022 

Escola B/S 

Tenente-Coronel 

Adão Carrapatoso 

Escola Básica de Vila 

Nova de Foz Côa 

Centro Escolar 

de Freixo de 

Numão 

Total: 

N.º de alunos 282 181 27 490 

Pessoal Docente 62 20 3 85 

Ass. Ope. 27 14 5 52 

Ass. Tec. 7 - - 7 

Téc. Superiores 1 1 2 4 

Téc. Especializados 3 0 0 3 

 

Tabela 2 – Recursos humanos do agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão Carrapatoso 

 

Tal como se pode verificar na tabela 2, o agrupamento de Escolas Tenente-

Coronel Adão Carrapatoso é um agrupamento relativamente pequeno que tem 

vindo a perder alunos, por se encontrar num concelho que também tem perdido 

muita população. Relativamente ao pessoal docente e não docente, pode dizer-

se que o agrupamento se encontra com um rácio de pessoal não docente muito 

acima da média, tendo em conta o número de alunos. No que toca a 

professores, o corpo docente do agrupamento é relativamente estável.  

Quanto a técnicos especializados, o agrupamento dispõe de uma equipa 

multidisciplinar, composta por duas psicólogas, duas assistentes sociais, uma 



 

 
PROJETO EDUCATIVO - 2022/2025 

Por uma escola de qualidade, de todos, com todos e para todos 

14 

terapeuta da fala, um técnico de informática, uma bióloga e um técnico de 

desporto. Estes técnicos encontram-se a desenvolver diferentes programas de 

combate ao insucesso escolar, quer através de parcerias realizadas com a 

Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa, quer com o Município de 

Vila Nova de Foz Côa. O técnico de Informática e uma psicóloga são recursos 

próprios do agrupamento. 

 

2.1.7. População estudantil 

 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Ano Letivo: 
2021/2022 

Centro Escolar de Vila Nova 
de Foz Côa 

Centro Escolar de Freixo 
de Numão 

Total: 

Pré-escolar 4 grupos 1 grupo 5 

N.º de Alunos 76 alunos 9 alunos 85 

 

Tabela 3 – Número de alunos a frequentar a Educação pré-escolar 

 

O conjunto de alunos do AETCAC, no ano letivo 2021/2022, é formado por 490 

alunos distribuídos por 2 jardins-de-infância, 2 escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e a Escola Sede com os 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino 

Secundário. No ano letivo 2021/2022, frequentaram a educação pré-escolar 85 

alunos distribuídos por 2 jardins-de-infância. O número médio de alunos por 

turma é de 17. 

Importa referir que o AETCAC, no início do ano letivo 2021/2022 acolheu todas 

as crianças provenientes do Jardim-de-Infância do Centro Social e Paroquial de 

Vila Nova de Foz Côa, num total de 25 crianças. 
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1.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano Letivo: 

2021/2022 

Centro Escolar de 

Vila Nova de Foz 

Côa 

Centro Escolar de Freixo de 

Numão 

Total: 

1.º Ciclo 8 turmas 2 turmas 10 

N.º de Alunos 105 alunos 18 alunos 123 

 

Tabela 4 – Número de alunos a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Relativamente ao 1.º ciclo do ensino básico, os alunos distribuem-se por 10 

turmas, duas turmas no centro escolar de Freixo de Numão e 8 turmas na 

escola básica de Vila Nova de Foz Côa. O número médio de alunos por turma 

é de 12,3 alunos. 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano Letivo: 

2021/2022 

Escola B/S Tenente Coronel Adão Carrapatoso Total: 

2.º Ciclo 5.º Ano 6.º Ano ------ 

N.º de Turmas 3 turmas 2 turmas 5 

N.º de Alunos 43 alunos 40 alunos 83  

 

Tabela 5 – Número de alunos a frequentar o 2.º Ciclo do Ensino Básico 

Relativamente aos alunos do 2.º ciclo do ensino básico, estes distribuem-se por 

5 turmas, 3 do 5.º ano e 2 do 6.º ano. O número médio de alunos por turma é 

de 16,6 alunos. Podemos dizer que o número de alunos por turma é um 

elemento facilitador das aprendizagens dos alunos. 
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3.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano Letivo: 

2021/2022 

Escola B/S Tenente Coronel Adão Carrapatoso Total: 

3.º Ciclo 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano ------ 

N.º de Turmas 3 turmas 3 turmas 3 turmas 9 

N.º de Alunos 39 alunos 37 alunos 38 alunos 114  

 

Tabela 6 – Número de alunos a frequentar o 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Relativamente aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico, estes distribuem-se por 

9 turmas, 3 do 7.º ano, 3 do 8.º ano e 3 do 9.º ano. O número médio de alunos 

por turma é de 12,6 alunos.  

 

Ensino Secundário 

Ano Letivo: 

2021/2022 

Escola B/S Tenente-Coronel Adão Carrapatoso Total: 

Secundário 10.º ano 11.º ano 12.º ano ------ 

N.º de Turmas 2 turmas 1 turma 2 turmas 5 

N.º de Alunos 30 alunos 17 alunos 28 alunos 75  

 

Tabela 7 – Número de alunos a frequentar o ensino secundário 

 

No que respeita ao ensino secundário, o agrupamento tem 5 turmas do curso 

científico-humanístico de ciências e tecnologias e línguas e humanidades. No 

10.º ano temos duas turmas, num total de 30 alunos, no 11.º ano temos 1 

turma agregada com 17 alunos, e no 12.º ano temos duas turmas, com um total 

de 28 alunos. A média de alunos por turma no ensino secundário é de 15 

alunos. 
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Alunos beneficiários de Ação Social Escolar 

 

Nível de 

Ensino 

Designação dos escalões do ASE   

A % B % C % Sem 

ASE 

% Total 

ASE: 

Total 

% 

Pré-escolar 20 23.5% 15 17.64 2 0.2 48 56.47% 37 43,53% 

1.º Ciclo 22 17,89% 32 26,02% 17 13,82% 52 42,28% 71 57,72% 

2.º Ciclo 19 22,89% 23 27,71% 6 7% 35 42,17% 48 57,83% 

3.º Ciclo 36 31,30% 24 20,87% 18 15,65% 44 38,26% 78 61,74% 

Ens. 

Secundário 

15 19,48% 15 19,48% 7 9,09% 40 51,95% 37 48,05% 

TOTAL 112 22,85% 109 22,24% 50 10,20 219 44,70% 271 55,30% 

 

Tabela 8 – Número de alunos beneficiários de Ação Social Escolar 

 

Quando se analisam os dados relativos à ação social escolar (Tabela 8), 

verifica-se que 271 alunos do AETCAC beneficiam de ASE, o que corresponde 

a 55,3% dos alunos. Estes dados mostram-nos que a maioria dos alunos 

provém de famílias com problemas socioeconómicos. Estes dados mostram-

nos que existe uma correlação direta entre meios socioeconómicos 

desfavorecidos e insucesso escolar, pois é no 3.º CEB onde o insucesso 

escolar é maior que existe um maior número de alunos beneficiários de ASE. 

Acrescente-se a este dado que é, também, neste ciclo de ensino onde existe 

uma maior prevalência de indisciplina. Não obstante estes dados, é importante 

que não se aceitem como uma inevitabilidade, pelo que o agrupamento tudo 

deverá fazer para inverter esta tendência. 
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2.1.7.1. Sucesso Escolar 

 

                    Quadro 2 – Resultados escolares 1.º Ciclo 

 

Relativamente ao sucesso escolar dos alunos no 1.º ciclo do ensino básico, 

podemos afirmar que os resultados escolares dos alunos foram muito positivos, 

tendo sido alcançadas todas as metas previstas para este ciclo de ensino. 

Deve realçar-se a taxa de insucesso escolar que ficou em 0%, o que significa 

que todos os alunos obtiveram sucesso escolar.  

 

 Quadro 3 – Resultados escolares 2.º Ciclo 
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No que respeita ao sucesso escolar dos alunos do 2.º ciclo do ensino básico, 

não obstante ter-se alcançado uma taxa de sucesso de 94,66% e a meta ter 

sido alcançada, não transitaram/não ficaram aprovados 5 alunos. Deve realçar-

se pela negativa a percentagem de alunos com positiva a todas as disciplinas, 

não tendo sido alcançada a meta prevista de 74 pontos percentuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como já havíamos referido anteriormente, os resultados escolares dos 

alunos do 3.º ciclo do ensino básico ficaram aquém do esperado, tendo em 

conta que não se alcançou nenhuma meta prevista relacionada com o sucesso 

escolar dos alunos. Será de realçar o número de alunos que não transitaram 

e/ou não ficaram aprovados, num total de 9 alunos, correspondendo a 7,83% 

dos alunos do 3.º ciclo. Por outro lado, apenas 50% dos alunos do 3.º ciclo 

obtiveram nível positivo a todas as disciplinas. 

 

Quadro 4 – Resultados escolares 3.º Ciclo 
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Por fim, relativamente aos resultados escolares alcançados pelos alunos do 

ensino secundário, todas as metas previstas foram alcançadas. Deve realçar-

se pela positiva a percentagem de alunos com positiva a todas as disciplinas 

que ficou nos 91,89%. 

2.1.7.2. Comportamento e Indisciplina 

 

Para que possamos perceber melhor o ambiente educativo de uma escola é 

importante que se compreenda o ponto de situação relativo ao comportamento 

e indisciplina dos alunos. O AETCAC é um agrupamento sem problemas 

graves de indisciplina, no entanto, ao longo do ano letivo 2021/2022, foram 

instaurados 5 processos disciplinares decorrentes de participações 

disciplinares realizadas por docentes, que culminaram na aplicação de medidas 

disciplinares sancionatórias a 3 alunos. Foram, ainda, aplicadas pelo diretor do 

AETCAC medidas disciplinares corretivas decorrentes de atitudes 

comportamentais com menor gravidade por parte de 12 alunos.  

Quadro 5 – Resultados escolares 3.º Ciclo 
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2.1.7.3. Abandono Escolar/Absentismo 

Escolar 

 

O AETCAC apresentou uma taxa de absentismo superior às metas previstas, 

principalmente no 3.º ciclo do ensino básico, que não tem sido fácil de alterar. 

Todos os alunos que revelam um elevado número de faltas injustificadas 

encontram-se a ser acompanhados pela CPCJ de Vila Nova de Foz Côa ou 

pelo ministério público, através da equipa da EMAT. Relativamente à taxa de 

abandono escolar, apesar de ser baixa, (0,82%) é sempre um motivo de 

enorme preocupação, a qual tem merecido a maior atenção por parte dos 

órgãos de gestão, sem que se tenham conseguido, até ao momento, reverter 

as situações. 

2.1.7.4. Educação Inclusiva 

 

Tendo em conta a necessidade de se promover o sucesso educativo de todos 

os alunos sem que haja a inevitabilidade de se categorizar nenhum aluno, o 

AETCAC e tal como o espírito do DL54/2018 “Procura garantir que o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória seja atingido por todos, ainda que 

através de percursos diferenciados, os quais permitem a cada um progredir no 

currículo com vista ao seu sucesso educativo. Para que se possa executar a 

abordagem educativa que agora se advoga contribui decisivamente um 

processo de avaliação de apoio à aprendizagem, que considera aspetos 

académicos, comportamentais, sociais e emocionais do aluno, mas também 

fatores ambientais, uma vez que desse processo resulta toda a 

sequencialização e dinâmica da intervenção. 
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Alunos com Medidas Seletivas 

Ano Letivo: 
2021/2022 

 

Pre-Esc.. 
 

1.º CEB 
 

2.ºCEB 
 

3.º CEB 
 

Ens.Sec 
 

TOTAL 

N.º Alunos 0 15 8 15 5 43 

% 0% 12,20% 9,63% 13,15% 6,67% 8,78% 

 

Tabela 9 – Alunos com Medidas Seletivas 

Alunos com Medidas Adicionais 

Ano Letivo: 
2021/2022 

 

Pre-Esc.. 
 

1.º CEB 
 

2.ºCEB 
 

3.º CEB 
 

Ens.Sec 
 

TOTAL 

N.º Alunos 0 0 1 5 2 8 

% 0% 0% 1,2% 4,39% 2,67% 1,63% 

 

Tabela 10 – Alunos com Medidas Adicionais 

 

Assim, e tal como as tabelas 9 e 10 apresentam, o agrupamento mobilizou, no 

ano letivo 2021/2022, um conjunto de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão que permitiram a todos os alunos desenvolver as competências 

pretendidas, que se configuram em três níveis de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão: As medidas universais que correspondem às 

respostas educativas que a escola tem disponíveis para todos os alunos com 

objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens; as 

medidas seletivas que visam colmatar as necessidades de suporte à 

aprendizagem não supridas pela aplicação de medidas universais e as 

medidas adicionais que visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes 

ao nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem que exigem 

recursos especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão. Tendo em 

conta o diagnóstico e a monitorização das medidas implementadas, 10,4% dos 

alunos do agrupamento beneficiaram de medidas seletivas e/ou adicionais.  

O agrupamento dispõe dos seguintes recursos humanos específicos de apoio à 

aprendizagem e à inclusão: 3 Docentes de educação especial; 2 Psicólogos; 2 

Assistentes sociais; 
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Ainda neste âmbito, o AETCAC conta com a disponibilidade da equipa local de 

intervenção precoce, a equipa de saúde escolar da ULS da Guarda, a CPCJ de 

Vila Nova de Foz Côa, o CRI de Mirandela, a Santa Casa da Misericórdia de 

Vila Nova de Foz Côa e com os serviços de atendimento e acompanhamento 

social do ISS de Vila Nova de Foz Côa. 

Deste modo, com os recursos disponíveis foi possível desenvolver-se um 

verdadeiro trabalho de promoção de uma educação inclusiva.  

2.1.8. Os Encarregados de Educação 

 

Encarregados de Educação 

Ano Letivo: 

2021/2022 

Habilitações Académicas 

Sem. Hab. 1.º CEB 2.ºCEB 3.º CEB Ens.Sec Pós-Gra. Lic. Mestr. Dout. 

Total 19 43 74 96 128 5 111 9 0 

% 3,8% 8,77% 15,1% 19,59% 26,12% 0,1% 22,65% 1,83% 0 

 

Tabela 11 – Habilitações Académicas dos Encarregado de Educação 

 

Ao analisar-se as habilitações académicas dos encarregados de educação 

podemos verificar que apenas 25,5% dos mesmos possuem formação superior. 

Por outro lado, verifica-se que mais de 40% dos encarregados de educação 

apenas frequentou ou concluiu o ensino básico. Estes dados revelam que é 

necessário apostar-se na formação de adultos no concelho de Vila Nova de 

Foz Côa, para que assim se possam melhorar as competências e os níveis 

académicos da população em geral. No que respeita ao impacto que estes 

dados têm no sucesso académico dos alunos do AETCAC, é evidente que se 

os encarregados de educação têm poucas habilitações académicas, vão ter 

mais dificuldade em fazer um bom acompanhamento do percurso escolar dos 

seus educandos, pelo que será exigido um esforço acrescido por parte da 

escola para que se colmatem as lacunas familiares. 
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2.1.9. Programas e Clubes 

 

A operacionalização do projeto educativo do AETCAC passa, em grande 

medida, por um conjunto de programas e clubes que permitem aos alunos o 

desenvolvimento de aprendizagens e competências que, sem os quais, seria 

muito mais difícil. Deste modo, o AETCAC desenvolve os seguintes programas 

e clubes: 

Projetos e programas 

• Programa Território Educativo de Intervenção Prioritária; 

• Projeto de Educação para a Saúde; 

• Programa Parlamento dos Jovens; 

• Programa do Desporto Escolar; 

• Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário – PDPSC 

• Plano de Transição Digital; 

• Programa Academia Digital para Pais; 

• Biblioteca Escolar – BE; 

• Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – GAAF; 

• Projeto Ser mais Família; 

• Programa de Atividades de Animação e de Apoio à Família e 

Componente de Apoio à Família – AAAF/CAF; 

• Programa Escolas UBUNTO; 

• Plano Nacional de Leitura; 

• Plano Nacional de Cinema; 

• Programa Escolas Bilingue; 

• Programa de Mentoria e Tutoria  

• Programa Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar; 

 

Tabela 12 – Projetos e programas em desenvolvimento no AETCAC 
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Clubes Escolares 

• Clube de Música; 

• Clube de Teatro; 

• Clube Ciência Viva; 

• Clube de Tecnologia e Multimédia; 

• Clube UBUNTO; 

• Clube de Saúde; 

• Clube do Desporto Escolar; 

• Clube Parlamento dos Jovens; 

• Clube Escola Sobre Rodas; 

 

          Tabela 13 – Clubes em desenvolvimento no AETCAC 

 

2.2. Serviços de Apoio Socioeducativo 

Relativamente a serviços de apoios socioeducativos, queremos destacar os 

seguintes serviços disponibilizados pelo AETCAC: 

2.2.1. Ação Social Escolar 

A Ação Social Escolar é um serviço administrativo que tem por objetivo dar 

execução às medidas de combate à exclusão social escolar a nível local. A 

este nível, compete-lhe ainda atuar de modo a promover a igualdade de 

oportunidades dos jovens no acesso ao ensino básico. 

2.2.2. Apoio Tutorial Específico 

A medida de Apoio Tutorial Específico encontra-se consagrada no despacho 

normativo n.º 4-A/2016, no seu art.º 12.º, constituindo-se como um recurso 

adicional, visando a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce 

e consequentemente, a promoção do sucesso educativo. A tutoria é uma 

medida de proximidade com os alunos, destinada aos alunos que, ao longo do 

seu percurso escolar, acumulem duas ou mais retenções. 
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Tem como objetivo incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades 

educativas, nomeadamente, através do planeamento e da monitorização do 

seu processo de aprendizagem. É um espaço:  

• Onde o tutorando, com a ajuda do tutor, reflete sobre os seus 

comportamentos até ao momento, sobre os motivos desses comportamentos e 

as suas consequências a curto e a longo prazo.  

• Onde o tutorando define objetivos para o seu percurso escolar.  

• Onde os tutorandos são, constantemente, ajudados a refletir e a modificar o 

comportamento em função dos dados da avaliação realizada em cada 

momento.  

• De ajuda à construção de percursos individuais de mudança com vista à 

melhoria pessoal.  

• De acolhimento e compreensão das dificuldades dos tutorandos, mas também 

de confrontação sobre os comportamentos realizados para conseguir 

mudanças. 

2.2.3. Biblioteca Escolar 

A Biblioteca Jorge Pereira da Silva propõe-se acompanhar as transformações 

do séc. XXI, assumindo um trabalho interventivo e atuante na formação para as 

literacias e para a construção do conhecimento. Deste modo, integra objetivos 

e práticas que se adaptam à mudança, à ligação ao currículo e ao sucesso 

educativo. Neste espaço de livre acesso, que funciona como núcleo 

dinamizador da vida escola, no âmbito da informação, educação, cultura e 

lazer, os utentes poderão utilizar os diversos recursos educativos existentes, 

desenvolvendo as suas competências ao nível da leitura e escrita, literacia da 

informação, autonomia e trabalho colaborativo. O seu papel não se esgota na 

função de fornecedora de materiais, recursos e equipamentos, mas assume-se 

como núcleo de trabalho necessários à construção das aprendizagens e do 

sucesso educativo/formativo, considerando-se e querendo ser consideradas 

como extensões da sala de aula. Pretende-se, assim, que seja um centro 
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dinamizador e aglutinador da vida escolar, no âmbito da informação, educação, 

cultura e lazer. A biblioteca desenvolve a sua atividade no âmbito do acordo de 

cooperação celebrado com o Programa da Rede das Bibliotecas Escolares, e 

em coerência com o Projeto Educativo e as orientações definidas pelos órgãos 

de gestão do agrupamento. O serviço da biblioteca escolar foi assegurado até 

2021/2022 por uma professora bibliotecária. O professor bibliotecário é 

coadjuvado por uma equipa constituída por professores que, 

preferencialmente, disponham de competências nos domínios pedagógico, de 

gestão de projetos, de gestão da informação, das ciências documentais e das 

tecnologias de informação. A este serviço está, ainda, afeto uma assistente 

operacional com formação em tratamento técnico do fundo documental.   

2.2.4. Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família (GAAF) 

 
O GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família dedica-se, diariamente, 

ao acompanhamento de alunos matriculados no AETCAC e das suas famílias. 

Procura respostas adequadas às situações/problemas, intervém, orienta e 

encaminha. Cria e desenvolve também diversas atividades de valorização 

pedagógica e lúdicas para a comunidade educativa em geral.  

Alguns dos objetivos do GAAF são:  

• Apoiar os alunos na resolução dos seus problemas quotidianos;  

• Ajudar a ultrapassar dificuldades;  

• Ajudar a melhorar o aproveitamento escolar;  

• Prevenir o comportamento desajustado;  

• Estabelecer estratégias de intervenção ao combate do absentismo, 

abandono escolar e à exclusão social. 

• Promover competências sociais e pessoais de forma a permitir aos alunos, 

educadores e docentes a aquisição de ferramentas que contribuam para a 

resolução de conflitos; 

• Promover a articulação entre a Comunidade Escolar e rede de parceiros.  
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A sua ação ocorre em articulação permanente com o/a Diretor/a de Turma, 

Professor/a Titular ou Educador/a, com outros serviços internos da escola e 

em parceria com as entidades da comunidade envolvente. 

2.2.5. Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) 

 

O AETCAC dispõe de um serviço de psicologia e orientação (SPO) que é 

uma unidade especializada de apoio educativo, integrada na rede escolar, que 

desenvolve a sua ação nos estabelecimentos de educação, intervindo em 

várias problemáticas, tais como dificuldades de aprendizagem, problemas de 

atenção e hiperatividade, necessidades educativas especiais, dificuldades nas 

relações interpessoais e de integração escolar, problemas emocionais e de 

comportamento, desmotivação académica e orientação vocacional. 

O serviço de psicologia e orientação destina-se aos alunos (Pré-escolar, 1º, 2º, 

3º Ciclo e secundário), professores, funcionários, pais e encarregados de 

educação, ou outros profissionais que trabalhem em parceria com a escola, e 

que necessitem de algum esclarecimento ou acompanhamento. 

De acordo com o Decreto-Lei 190/91, de 17 de Maio são atribuições deste 

serviço: 

a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção 

da sua identidade pessoal; 

b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no 

sistema de relações interpessoais da comunidade escolar; 

c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, 

professores, pais e encarregados de educação, no contexto das atividades 

educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de 

oportunidades e a adequação das respostas educativas; 
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d) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, 

designadamente os de educação especial, a deteção de alunos com 

necessidades especiais, a avaliação da sua situação e o estudo das 

intervenções adequadas; 

e) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das 

áreas curriculares, dos complementos educativos e das outras componentes 

educativas não escolares, para a identificação dos interesses e aptidões dos 

alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e nível etário; 

f) Promover atividades específicas de informação escolar e profissional, 

suscetíveis de ajudar os alunos a situarem-se perante as oportunidades 

disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formações como no das atividades 

profissionais, favorecendo a indispensável articulação entre a escola e o 

mundo do trabalho; 

g) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos 

alunos, apoiando o processo de escolha e o planeamento de carreiras; 

h) Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de formação de 

professores, bem como realizar e promover a investigação nas áreas da sua 

especialidade. 

O SPO do AETCAC funciona de segunda a sexta-feira. 

Pode recorrer ao SPO dirigindo-se pessoalmente ao gabinete, através de 

contacto telefónico para a sede do agrupamento, através do diretor de turma / 

professor titular de turma ou da direção da escola. 

SPO trabalha em articulação permanente com o GAAF do Agrupamento, numa 

perspetiva de resolução dos problemas de forma holística, integrada e 

multidisciplinar. 
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2.2.6. Equipa multidisciplinar de apoio à 

aprendizagem e à educação inclusiva 

(EMAEI) 

 

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva tal como previsto no 

DL54/2018 de 6 de julho, de composição diversificada, por elementos 

permanentes e elementos variáveis constitui um recurso organizacional 

específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, 

integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo. São 

competências da equipa multidisciplinar:  

• Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

• Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;  

• Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem;  

• Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas; 

• Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se 

aplicável, o programa educativo individual, previsto no artigo 24.º e o plano 

individual de transição, previsto no artigo 25.º;  

• Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 
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3. VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 

Idealizar a escola deve obrigar-nos a pensar no tipo de aluno que 

queremos preparar, bem como no perfil que deve desenvolver, ao longo dos 12 

anos de escolaridade. Neste contexto, a escola deverá assumir um papel 

transformador, isto é, deverá promover uma alteração da forma como a 

aprendizagem é encarada, quer por professores, quer por alunos. De facto, a 

escola deverá ser o local onde a aprendizagem passiva deverá ser 

transformada em aprendizagem ativa, já que o acesso à informação rodeia os 

alunos e, desta forma, a informação será entendida como a matéria-prima que 

criará novos conhecimentos. Assim, é impreterível que a escola prepare os 

alunos para os desafios que a sociedade de informação comporta, devendo, 

para tal, pautar a sua ação pelo desenvolvimento do pensamento crítico, da 

resolução de problemas, da recolha e pesquisa de informação, da análise de 

informação, da ética da informação, da aprendizagem baseada em projeto, 

problemas e questões, e, por último, da descoberta. Neste sentido, que 

competências deverão, então, ser desenvolvidas junto dos alunos? De facto, 

este é o grande desafio do século XXI, pois saber ler, saber escrever e saber 

contar já não basta. Com efeito, neste século, as escolas deverão desenvolver 

a autonomia, ensinar a aprender e a pensar, estimular a curiosidade, promover 

o bom domínio das tecnologias da informação e da comunicação, desenvolver 

o domínio da língua materna e das línguas estrangeiras e promover a 

cidadania ativa. 

3.1. VISÃO 

No que respeita à visão, pretende-se que o AETCAC seja reconhecido como 

uma instituição de referência pela qualidade do ensino e formação ministrados. 

3.2. MISSÃO  

Construir uma escola democrática, humanista e humanizadora, aberta à 

diferença, eticamente irrepreensível, intelectualmente exigente e centrada na 
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melhoria contínua, capaz de prestar um serviço público de educação e 

formação de qualidade, que dotem os seus alunos, jovens ou adultos, de uma 

sólida formação de base, de competências e saberes orientados para a 

resolução dos desafios do século XXI, que permitam o prosseguimento de 

estudos e/ou a inserção no mercado de trabalho, bem como desenvolvimento 

de uma consciência social e cívica 

3.3. VALORES 

Pretende-se que a formação e educação dos nossos alunos se construa tendo 

por base o respeito pleno pelos direitos humanos e pelo meio ambiente, pelo 

que se propõem como valores matriciais do agrupamento a Responsabilidade 

e Integridade (Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações 

próprias e alheias em função do bem comum), a Excelência e Exigência 

(Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante 

perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e 

ser solidário para com os outros), Curiosidade, Reflexão e Inovação (Querer 

aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar 

novas soluções e aplicações), Cidadania e Participação (Demonstrar respeito 

pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos 

direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 

sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo 

empreendedor), Liberdade (Manifestar a autonomia pessoal centrada nos 

direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito 

mútuo, na livre escolha e no bem comum). 
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4. ANÁLISE SWOT 

4.1. ANÁLISE INTERNA 

Diagnóstico 

Potencialidades Fraquezas 

 
• Estabilidade do corpo docente; 

• Organização do serviço letivo; 

• Liderança da direção, aberta e mobilizadora da 
participação dos outros órgãos, contribuindo 
para a afirmação da identidade do 
Agrupamento; 

• Bom relacionamento interpares e intrapares, no 
âmbito do pessoal docente e não docente; 

• Relevo para as questões de natureza social e 
inclusão e promoção da interação com a 
comunidade local; 

• Existência de um Gabinete de Apoio ao aluno e 
à família; 

• Existência de serviços de psicologia e 
orientação; 

• Existência de mecanismos de autoavaliação; 

• Relação de proximidade entre a comunidade 
educativa; 

• Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 
Escolar; 

• Rácio de assistentes operacionais e 
assistentes técnicos acima da média; 

• Implementação de medidas de apoio a alunos 
com dificuldades de aprendizagem; 

• Atividades de animação e apoio à família para 
os alunos do pré-escolar e Componente de 
Apoio à família para os alunos do 1º ciclo nos 
dois estabelecimentos de ensino do 
Agrupamento; 

• Implementação de um plano de melhoria; 

• Adesão do agrupamento ao programa TEIP; 

• Bom clima de Escola; 

• Laboratórios e salas específicas bem 
equipadas; 

• Organização de atividades que marcam os 
alunos do agrupamento; 

• Parque informático atualizado; 

• Investimento significativo na melhoria da 
prática desportiva. 

 

 
• Resultados escolares aquém dos 

esperados e discrepância, em algumas 
disciplinas, entre os resultados 
internos e externos;  

• Indisciplina;  

• Baixa cultura de trabalho colaborativo 
entre docentes;  

• Baixo nível de articulação Vertical e 
Horizontal;  

• Baixo nível de articulação entre/intra 
grupos e Departamentos Curriculares;  

• Baixo nível de envolvimento dos 
Pais/Encarregados de Educação nas 
atividades do Agrupamento;  

• Reduzidos hábitos de trabalho e 
métodos de estudo por parte de muitos 
alunos; 

• Baixas expetativas escolares de uma 
percentagem significativa de alunos; 

• Incipiente contribuição e/ou 
participação da Associação de 
Estudantes, dos alunos e dos 
encarregados de educação na 
elaboração de documentos 
estruturantes e orientadores do 
Agrupamento. 

 
 

 

Tabela 14 – Diagnóstico Interno do AETCAC: Análise SWOT 



 

 
PROJETO EDUCATIVO - 2022/2025 

Por uma escola de qualidade, de todos, com todos e para todos 

34 

4.2. ANÁLISE EXTERNA 

Diagnóstico 

Oportunidades Ameaças/Constrangimentos 

 
• Estabilidade do corpo docente; 

• Gestão de recursos humanos e materiais 
disponíveis; 

• Existência de associações recreativas, 
desportivas e culturais que podem potenciar a 
divulgação e o envolvimento da comunidade no 
PE do agrupamento; 

• Existência de IPSS´S com quem se pode 
estabelecer parcerias para o desenvolvimento 
de diversos projetos;  

• Bom ambiente de cooperação entre a autarquia 
e o agrupamento; 

• Possibilidade de promover uma oferta 
educativa adequada às especificidades 
socioeconómicas e culturais do concelho; 

• Participação em campanhas de solidariedade e 
voluntariado por parte de alguns alunos da 
escola sede, com a colaboração de diferentes 
instituições sociais; 

• Resposta social diversificada aos problemas 
manifestados por alunos da unidade orgânica. 
 

 
• Meio sociocultural desfavorecido; 

• Falta de reconhecimento do papel da 
escola enquanto entidade promotora 
do sucesso pessoal e social; 

• Uma parte dos encarregados de 
educação demonstra pouco 
comprometimento com o percurso e o 
sucesso escolar dos seus educandos;  

• Existência de um elevado número de 
famílias desestruturadas; 

• Diminuição da população do concelho 
e consequente diminuição da 
população escolar; 

• Frustração do pessoal docente 
relativamente às políticas educativas e 
ao contexto socioeconómico atual; 

• Restrições orçamentais do estado, 
refletidas nos orçamentos das escolas 
e na redução dos apoios a iniciativas 
no âmbito do ensino e no âmbito das 
infraestruturas. 
 

 

 

Tabela 15 – Diagnóstico Externo do AETCAC: Análise SWOT 
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5. OBJETIVOS E METAS 

 

Depois de feito o diagnóstico e apresentada a missão, apresenta-se um 

conjunto de metas que se pretendem alcançar: 

A. Diminuir a indisciplina, o abandono e insucesso escolar; 

B. Melhorar a qualidade do sucesso escolar; 

C. Aumentar a implementação de boas práticas, divulgando-as; 

D. Estabelecer um maior número de protocolos e parcerias com 

instituições; 

E. Estimular o desenvolvimento de projetos que apostem na promoção do 

sucesso escolar e na inovação; 

F. Consolidar uma cultura que garanta o respeito pelas diferenças e pela 

diversidade, garantindo que o AETCAC seja uma escola, plenamente, 

inclusiva; 

G. Desenvolver mecanismos que permitam uma maior aproximação do 

AETCAC às famílias e à comunidade; 

H. Apostar numa filosofia de procedimentos e metodologias que 

transformem o AETCAC num espaço de toda uma comunidade 

educativa, muito para além das suas fronteiras físicas; 

I. Desenvolver uma cultura assente na excelência e na exigência e que 

possa ser apropriada por toda a comunidade educativa; 

J. Tornar mais eficaz e eficiente toda a gestão documental e 

procedimental; 

K. Melhorar e otimizar todos os mecanismos relacionados com a 

comunicação interna e externa, nomeadamente, numa maior e melhor 

utilização das plataformas informáticas, do correio eletrónico institucional 

e do site do AETCAC 

L. Apostar na delegação de competências junto das lideranças 

intermédias, garantindo um maior envolvimento dos diversos atores 

educativos na tomada de decisões; 

M. Implementar uma cultura de autoavaliação, capaz de promover a 

reflexão e a mudança; 
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N. Apostar numa escola segura, humana, inovadora, ecológica e inclusiva; 

O. Incentivar a formação interna e externa; 

P. Otimizar a utilização de todos recursos. 

 

5.1. Linhas de orientação da ação; 

Para o cabal cumprimento da sua missão, para a concretização do ideal 

exequível em que assenta a sua visão e para fazer face às oportunidades de 

melhoria identificadas ao nível dos processos e ao nível dos resultados, 

propõe-se que o AETCAC desenvolva a sua ação, quer no plano 

organizacional, quer no plano pedagógico, a partir de quatro eixos 

estratégicos: 

 

1- Autoavaliação; 

2- Liderança e Gestão; 

3- Prestação do Serviço Educativo; 

4- Resultados; 

 

 

5.2. Operacionalização 

 

Tal como já foi enunciado, considera-se que a ação deverá desenvolver-se em 

quatro grandes eixos de intervenção que se mostram essenciais para o 

cumprimento da missão, da visão e dos valores, que por sua vez nos levarão à 

concretização das metas previstas. Os eixos de intervenção servirão como 

grandes linhas orientadoras da ação. Deve acrescentar-se que só fazem 

sentido quando interligados e em correlação. Desta forma, de seguida, 

apresentar-se-á a forma como irá concretizar-se e operacionalizar-se as 

estratégias e as ações que levarão à concretização das metas estabelecidas. A 

Autoavaliação

Liderança e 
Gestão

Prestação do 
Serviço 

Educativo

Resutados

Ilustração 1 – Modelo de intervenção e de 
implementação do PE 
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Tabela 17 corresponde à operacionalização do 1.º Eixo estratégico: 

Autoavaliação; A tabela 18 corresponde à operacionalização do 2.º Eixo 

Estratégico: Liderança e Gestão; A tabela 19 Corresponde à 

operacionalização do 3.º Eixo Estratégico: Prestação do Serviço Educativo; 

A tabela 20, corresponde à operacionalização do 4.º Eixo Estratégico: 

Resultados.   

METAS 

 
A. Diminuir a indisciplina, o abandono e insucesso escolar; 

B. Melhorar a qualidade do sucesso escolar; 

C. Aumentar a implementação de boas práticas, divulgando-as; 

D. Estabelecer um maior número de protocolos e parcerias com instituições; 

E. Estimular o desenvolvimento de projetos que apostem na promoção do sucesso escolar e 
na inovação; 

F. Consolidar uma cultura que garanta o respeito pelas diferenças e pela diversidade, 
garantindo que o AETCAC seja uma escola plenamente inclusiva; 

G. Desenvolver mecanismos que permitam uma maior aproximação do AETCAC às famílias e 
à comunidade; 

H. Apostar numa filosofia de procedimentos e metodologias que transformem o AETCAC num 
espaço de toda uma comunidade educativa, muito para além das suas fronteiras físicas; 

I. Desenvolver uma cultura assente na excelência e na exigência e que possa ser apropriada 
por toda a comunidade educativa; 

J. Tornar mais eficaz e eficiente toda a gestão documental e procedimental; 

K. Melhorar e otimizar todos os mecanismos relacionados com a comunicação interna e 
externa, nomeadamente, numa maior e melhor utilização das plataformas informáticas, do 
correio eletrónico institucional e do site do AETCAC; 

L. Apostar na delegação de competências junto das lideranças intermédias, garantindo um 
maior envolvimento dos diversos atores educativos na tomada de decisões; 

M. Implementar uma cultura de autoavaliação, capaz de promover a reflexão e a mudança; 

N. Apostar numa escola segura, humana, inovadora, ecológica e inclusiva; 

O. Incentivar a formação interna e externa; 

P. Otimizar a utilização de todos recursos. 
 

Tabela 16 – Metas a alcançar com a implementação do PE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROJETO EDUCATIVO - 2022/2025 

Por uma escola de qualidade, de todos, com todos e para todos 

38 

I EIXO ESTRATÉGICO - AUTOAVALIAÇÃO 

 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

 
METAS 

Calendarização 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

• Candidatura à certificação EFQM “Committed to 
Excellence; 

M;E X    

• Constituição de uma equipa de avaliação para 
monitorização das diversas funções do 
Agrupamento, nomeadamente, execução do 
PE, do PAA e do PPM e o desempenho face ao 
nível de execução e ou cumprimento de 
objetivos; 

 
M;B 

 
X 

   

• Desencadear processos de monitorização e de 
autoavaliação periódicos e rigorosos; 

B;M  X X X 

• Promover sessões de reflexão periódicas sobre 
os resultados e as práticas educativas com os 
diferentes intervenientes da comunidade 
educativa; 

 
B;M;K;A;B 

 X X X 

• Analisar, periodicamente, com os diferentes 
membros da comunidade educativa os 
resultados obtidos dos processos de 
monitorização e de autoavaliação. 

 
B;G;M;A;B 

 X X X 

 

Tabela 17 – Operacionalização do I eixo estratégico - Autoavaliação 

II EIXO ESTRATÉGICO – LIDERANÇA E GESTÃO 

 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

 
METAS 

Calendarização 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

• Implementação de uma liderança aberta e partilhada, 
apostando na motivação e responsabilização das 
estruturas intermédias; 

I X X X X 

• Desenvolver ações de promoção e de valorização da 
Escola junto dos alunos, pais e encarregados de 
educação; 

I-G X X X X 

• Promover a intervenção e participação mais ativa de 
toda a comunidade educativa na vida do 
Agrupamento e nos processos de discussão e 
tomada de decisão; 

H-G X X X X 

• Promover uma maior abertura do Agrupamento ao 
exterior, aumentando e aperfeiçoando os canais de 
divulgação/informação atuais e intensificando a 
interação com o meio envolvente; 

H-G-O X X X X 

• Fomento de espaços de diálogo com os diversos 
elementos da comunidade educativa e valorização 
das suas ideias e opiniões; 

E-F-G-O X X X X 

• Promover o reforço das lideranças intermédias e o 
seu envolvimento direto na tomada de decisões; 

C-L-M-O X X X X 

• Escolha de lideranças, aos vários níveis, de acordo 
com a demonstração de capacidades e competências 
ao nível intelectual, profissional e técnico, das 
relações interpessoais, da visão estratégica, da 
adaptabilidade, da obtenção de resultados; 

L-M X    

• Promover reuniões periódicas com as lideranças 
intermédias (Coordenadores de Estabelecimento, 
Coordenadores de Departamento Curricular, 

L-M-C  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Coordenadores de Diretores de Turma e de Diretores 
dos Cursos Profissionais, Coordenadora Técnica e 
Coordenador dos Assistentes Operacionais) com o 
objetivo de acompanhar e monitorizar o trabalho 
desenvolvido nas estruturas; 

• Implementação de uma liderança e gestão de 
proximidade, de presença sistemática no “terreno” 
contribuindo in loco para a resolução dos problemas; 

A-B-N-O X X X X 

• Constituição de um gabinete de comunicação e 
imagem, que agilize e torne mais eficaz a 
comunicação intra-Agrupamento e assegure a 
divulgação do mesmo, das suas boas práticas, 
projetos e atividades junto da comunidade; 

G-K X    

• Articular com parceiros institucionais, com vista à 
prevenção do insucesso e da indisciplina e no sentido 
da formação de cidadãos responsáveis e ativos; 

A-B-C X X X X 

• Distribuição do pessoal não docente tendo em conta 
as suas aptidões e competências para cada posto de 
trabalho e conjunto de tarefas a executar, com vista a 
obter o maior grau de eficiência e eficácia possível; 

N-P X X X X 

• Criar momentos festivos que reúnam a comunidade 
educativa e dinamizar ações promotoras de um clima 
de acolhimento e de bem-estar na Escola, ao longo 
do ano letivo, com o objetivo de fomentar o sentido de 
pertença e de identidade do Agrupamento; 

H X X X X 

• Promover protocolos de colaboração com entidades 
externas, para o desenvolvimento de projetos 
educativos e apoios aos alunos e ao agrupamento; 

D-E X X X X 

• Promover reuniões entre diretores de turma e 
professores titulares de turma com os encarregados 
de educação dos alunos que vão mudar de ciclo e de 
escola, de forma a facilitar o processo de transição 
para a vida ativa; 

G-H X X X X 

• Otimização da gestão dos recursos humanos não 
docentes, melhorando a vigilância dos espaços 
escolares, garantindo mais segurança, disciplina, 
manutenção dos espaços e materiais e limpeza das 
escolas; 

N-P X X X X 

• Celebração de protocolos e parcerias com empresas, 
organizações e instituições da região; 

D-E X X X X 

• Articular com as instituições competentes, no sentido 
de recuperar/renovar as infraestruturas das unidades 
orgânicas do Agrupamento; 

N-P X X X X 

• Melhorar o circuito de comunicação interna na 
divulgação das orientações e decisões 
organizacionais e educativas; 

K X X X X 

• Otimizar a utilização dos recursos materiais e 
financeiros; 

P X X X X 

• Normalização dos procedimentos administrativos e 
administrativos-pedagógicos: Criar e implementar o 
manual de normas e procedimentos. 

I X X   

 

Tabela 18 – Operacionalização do II eixo estratégico – Liderança e Gestão 

 

 



 

 
PROJETO EDUCATIVO - 2022/2025 

Por uma escola de qualidade, de todos, com todos e para todos 

40 

III.º EIXO ESTRATÉGICO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

 
METAS 

Calendarização 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

• Consolidar o processo de articulação curricular nos 

diferentes órgãos e níveis de ensino em quatro 

dimensões essenciais: Vertical/horizontal e intra e 

interdepartamental; 

A-B-C-L X X X X 

• Promover ações (encontros, reuniões) que incentivem 
a articulação curricular entre todos os níveis de 
ensino; 

A-B-C-L X X X X 

• Organizar os horários dos docentes com tempo 
comuns, destinado às reuniões inter e intraciclos que 
permitam a articulação curricular vertical e horizontal 
e o trabalho colaborativo dos docentes; 

A-B-C-P X X X X 

• Promover a construção do projeto curricular do 
Agrupamento tendo por referencial o projeto 
educativo e as necessidades da comunidade escolar; 

I X X X X 

• Promover a elaboração do plano anual de atividades 
do Agrupamento com objetivos definidos em função 
do projeto educativo do Agrupamento; 

E X X X X 

• Constituição de uma equipa de avaliação para 
monitorização das diversas funções do Agrupamento, 
nomeadamente, execução do PEA, e do PAA e o 
desempenho face ao nível de execução e ou 
cumprimento de objetivos; 

L-M X X X X 

• Articular o trabalho pedagógico com e entre os 
coordenadores de departamento, coordenadores dos 
diretores de turma e coordenadores de outras 
estruturas intermédias; 

A-B-C X X X X 

• Promover a inovação e a partilha de boas práticas 
educativas enquanto processos de garantia da 
melhoria das aprendizagens; 

A-B-C X X X X 

• Consolidar a implementação das medidas de apoio às 
aprendizagens e à Inclusão e de práticas da EMAEI; 

A-B-C-F X X X X 

• Incentivar as lideranças intermédias no 
desenvolvimento do trabalho colaborativo e 
cooperativo no sentido da construção de práticas 
profissionais de qualidade nas várias estruturas; 

L-I X X X X 

• Promover a diversificação e a diferenciação de 
estratégias de ensino de forma a criar condições de 
aprendizagem para todos os alunos; 

A-B-C X X X X 

• Investir em equipamentos pedagógico-didáticos de 
acordo com propostas das estruturas intermédias; 

A-B-C X X X X 

• Promover a aferição nos conselhos de turma de 
estratégias comuns de intervenção que contribuam 
para melhorar o trabalho de sala de aula, o 
comportamento e o aproveitamento dos alunos; 

A-B-C X X X X 

• Implementar o PADDE e investir no uso das TIC 
como estratégia da melhoria e inovação nos 
processos pedagógicos de ensino e aprendizagem; 

A-B-C-E X X X X 

• Operacionalizar práticas de acompanhamento das 
aprendizagens e de apoio direto aos alunos nas 
disciplinas de maior insucesso; 

A-B-C X X X X 

• Implementar estratégias de diferenciação pedagógica; A-B-C X X X X 

• Implementação de práticas pedagógicas e didáticas A-B-C X X X X 
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inovadoras; 

• Implementação de mecanismos de supervisão e de 
acompanhamento para casos devidamente 
identificados (problemas de 
comportamento/indisciplina graves ou elevados 
índices de insucesso de determinada turma; 

A X X X X 

• Consolidar a coadjuvação em sala de aula enquanto 
estratégia de desenvolvimento profissional e de 
melhoria da qualidade do ensino; 

B X X X X 

• Estabelecer uma estrutura eficaz de apoios 
educativos, priorizando as disciplinas de maior 
insucesso;   

A-B-C X X X X 

• Implementar a criação de uma equipa multidisciplinar 
de apoio aos alunos recorrendo a parcerias e 
protocolos com entidades externas; 

A-B-C-E X X   

• Consolidar em todos os níveis de ensino condições 
para a implementação de apoios de preparação para 
provas finais e exames; 

A-B-C X X X X 

• Prevenir o abandono e a desistência organizando 
sessões de orientação vocacional/profissional; 

A X X X X 

• Proporcionar apoios especializados na área dos 
serviços de psicologia e de orientação; 

A-B-C X X X X 

• Promover uma avaliação diversificada, rigorosa, 
transparente que permita valorizar o sucesso e a 
qualidade das aprendizagens; 

A-B-C X X X X 

• Promover a implementação de uma matriz 
instrumental comum de aplicação dos critérios de 
avaliação: Projeto Maia; 

A-B-C X X X X 

 

Tabela 19 – Operacionalização do III eixo estratégico – Prestação do Serviço Educativo 
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IV EIXO ESTRATÉGICO – RESULTADOS 
 

 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

 
METAS 

Calendarização 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

• Promover momentos de análise e reflexão sobre 
práticas pedagógicas e resultados internos e externos 
contextualizados a nível de Conselho Pedagógico 
com a definição anual de planos de melhoria 
conducentes ao sucesso escolar e à qualidade das 
aprendizagem e dos resultados escolares; 

A-B-C-M X X X X 

• Promover a prática de reflexão sobre os resultados 
escolares, em cada período, ao nível do grupo 
disciplinar/departamento e consequente proposta de 
estratégias de modo a promover o sucesso e a 
qualidade das aprendizagens; 

A-B-C-M   X X X X 

• Reconhecer e valorizar o mérito, a dedicação e o 
esforço no trabalho e no desempenho escolar dos 
alunos; 

A-B-C-E-I X X X X 

• Implementar o Programa de Mentoria e tutoria; A-B-C-G X X X X 

• Promover e incentivar a inovação e a partilha de boas 
práticas educativas enquanto processos de garantia 
da melhoria das aprendizagens; 

A-B-C-E X X X X 

• Promover a diversificação e a diferenciação de 
estratégias de ensino de forma a criar condições de 
aprendizagem para todos; 

A-B-C X X X X 

• Promover a monitorização e avaliação da eficácia dos 
apoios prestados; 

A-B-C X X X X 

• Apetrechar as salas de estudo com materiais 
didáticos adequados 

A-B-C-P X X X X 

• Adaptar as salas de estudo às necessidades dos 
alunos, promovendo o apoio educativo individual e/ou 
de grupo a todos os que dele necessitem, 
preferencialmente com os docentes da turma; 

A-B-C-P X X X X 

• Promover o acompanhamento especial de alunos 
com dificuldades de aprendizagem e de inclusão 
através dos serviços especializados de apoio 
educativo e da equipa multidisciplinar; 

A-B-C-F X X X X 

• Incentivar a realização de visitas de estudo, como 
atividade potenciadora da aprendizagem; 

A-B-C X X X X 

• Divulgação eficaz e adequada do Regulamento 
Interno fomentando a consciencialização de deveres 
e direitos e a participação responsável de todos os 
atores da comunidade educativa; 

A-B-C X X X X 

• Promover ações de divulgação, no início de cada ano 
letivo, das normas de funcionamento das escolas e 
dos seus documentos estruturantes junto dos novos 
alunos, pais e encarregados de educação e 
professores; 

I X X X X 

• Reuniões periódicas com o pessoal não docente, a 
fim de serem tomadas medidas de prevenção contra 
a indisciplina; 

A-B X X X X 

• Reforço/maior eficiência da vigilância nos espaços 
escolares; 

A-B-C-N X X X X 
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• Incentivar a criação ou consolidação de clubes e 
projetos de complemento curricular que promovam o 
desporto, a ciência, o ambiente, a cultura, o 
património, a solidariedade, a interculturalidade, a 
promoção de estilos de vida saudável e que 
estimulem laços afetivos entre a comunidade escolar; 

A-B-E X X X X 

• Promover atividades que assinalem acontecimentos 
que contribuam para a formação coletiva dos alunos 
através da comemoração de efemérides e mobilizem 
a comunidade educativa para uma intervenção mais 
ativa na vida da escola e da sociedade; 

A-B-E X X X X 

• Fomentar a participação dos alunos e encarregados 
de educação na construção dos documentos 
estruturantes do Agrupamento; 

G X X X X 

• Incentivar a participação dos alunos nas estruturas 
pedagógicas e de gestão e na associação de 
estudantes; 

G X X X X 

• Apoiar a dinamização da associação de estudantes, 
através de atividades conjuntas com professores e 
direção; 

G X X X X 

• Promover a realização periódica de reuniões com a 
associação de estudantes para auscultação de 
problemas e sugestões; 

G X X X X 

• Sensibilização dos alunos para estilos de vida e de 
alimentação saudáveis e para o gosto pela atividade 
física através das propostas do Desporto Escolar e 
do CFD; 

A-B-C-E X X X X 

• Criação ou consolidação de parcerias com entidades 
de saúde que dinamizem programas de informação 
sobre a promoção da saúde, os comportamentos de 
risco e a prevenção da toxicodependência; 

A-B-C-E X X X X 

• Implementação de ações de prevenção da 
indisciplina; 

A-B-C X X X X 

• Reforçar a atuação do Gabinete de Apoio ao Aluno e 
à Família (GAAF); 

A-B-C X X X X 

• Estabelecer uma bolsa de professores-tutores que 
favoreçam a integração adequada do aluno na escola 
e articulem regularmente com a família do aluno 
dando feedback das situações; 

A-B-C-G X X X X 

• Estabelecer uma bolsa de alunos-mentores para 
ajudarem os seus colegas na resolução de conflitos, 
de modo a resolverem cooperativamente as 
diferenças e os interesses dos alunos envolvidos, 
bem como nas atividades escolares; 

A-B-E-G X X X X 

• Implementação das assembleias de delegados de 
turma para que se construam mecanismos de 
comunicação e de responsabilização dos alunos na 
prevenção da indisciplina; 

A-B-G X X X X 

• Promover iniciativas que permitam elevar as 
expetativas da comunidade educativa no geral e da 
comunidade escolar em particular, face ao papel da 
escola na formação das crianças, jovens e adultos; 

G-K X X X X 

• Promover, com base nos resultados da avaliação 
interna/externa, planos de melhoria estratégicos que 
permitam a satisfação da comunidade educativa; 

A-B-E  X X X 

• Promover iniciativas para a promoção de uma 
imagem de qualidade do Agrupamento, através da 
divulgação das boas práticas desenvolvidas; 

K X X X X 
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• Divulgar e promover a abertura das escolas do 
Agrupamento e das suas instalações para a 
realização de eventos culturais, desportivos e lúdicos 
por parte da comunidade. 

K X X X X 

 

Tabela 20 – Operacionalização do IV eixo estratégico – Resultados 

 

6. LINHAS DE ORIENTAÇÃO ORGANIZACIONAL E 

PEDAGÓGICA 

 

Os procedimentos relativos à organização do trabalho escolar deverão ser 

pautados por critérios de natureza pedagógica e adequação científica. A 

constituição de turmas, a elaboração de horários e a distribuição de serviço 

docente devem reger-se por princípios em que deverão prevalecer critérios de 

ordem pedagógica, em consonância com a legislação em vigor, reconhecidos 

como potenciadores de sucesso.  

Em respeito pelos critérios gerais, aqui definidos, o Conselho Pedagógico 

definirá anualmente critérios específicos de constituição de turmas. O Projeto 

Educativo é o suporte das atividades desenvolvidas no agrupamento, sendo a 

referência para os órgãos de administração e gestão, para as estruturas 

educativas e para os serviços operacionalizarem:  

• O Plano Anual de Atividades – integra as ações 

educativas/atividades/projetos propostas pelos departamentos, 

conselhos de turma, bem como outros projetos propostos pela 

comunidade educativa e desenvolvidos no agrupamento; 

• O Plano de Turma/Projeto Curricular de Grupo (Pré-escolar) – 

integra as decisões relativas à adaptação do currículo e à definição de 

estratégias relativas a cada grupo/turma;  

• O Regulamento Interno – integra as normas que regulam o 

funcionamento do agrupamento; 

• Plano Curricular de Agrupamento – conjunto de normas de 

procedimento que regula o funcionamento no seu quotidiano, 
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subordinados à lei e regulamentos, de caráter temporário, sendo a 

responsabilidade de execução do diretor. 

 

7. CALENDARIZAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

A calendarização da ação estratégica, tendo como pano de fundo os três anos 

de vigência do Projeto Educativo, deverá decorrer da ação contínua e 

sequencial de todos os atores educativos e da articulação entre as estratégias 

definidas para cada Área de Intervenção Prioritária, concorrendo para o 

cumprimento das metas e objetivos estabelecidos.  

A calendarização é simplificada e global, procurando adaptar-se às reais 

necessidades que venham a emergir da imprevisibilidade do quotidiano 

complexo de um agrupamento de escolas.  

A abordagem que se pretende dinâmica, flexível, reflexiva e interativa de ações 

conjuntas e individuais, não cabe numa calendarização limitada em tempos 

predefinidos, mas sim realizada, avaliada, reajustada sempre que necessário, 

numa espiral onde a reflexão antes, durante e após a ação, será o motor que 

define o passo seguinte, moldando-a num sentido e visão sequencial. Assim, a 

calendarização apresentada na ação estratégica prende-se muito flexível. Deve 

esclarecer-se, ainda, que as ações apresentadas como realizáveis no ano 

letivo 2021/2022, surge do facto do projeto educativo ser aprovado antes do 

final do ano letivo. 
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8. REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS 

• Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa  

• União de Freguesias de Vila Nova de Foz Côa, Santo Amaro e Mós 

• Centro Regional de Segurança Social – Núcleo local de Inserção  

• Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa  

• ULS da Guarda   

• Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa 

• Associação Humanitária de Bombeiros de Vila Nova de Foz Côa 

• Fundação Côa-parque 

• Cruz Vermelha Portuguesa - Vila Nova de Foz Côa  

• Liga Portuguesa Contra o Cancro 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil  

• Centro de Formação de Associação de Escolas do Douro e Távora 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Nova de 

Foz Côa 

• Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação para 

a Educação Especial (CRTIC) de Mirandela  

• Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI) de Trancoso 

• Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais (EMAT) da comarca da 

Guarda 

• Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) 

• Biblioteca Municipal de Vila Nova de Foz Côa;  

• GNR “Escola Segura” 

• Equipas de intervenção na área da Ação Social (RSI e outras)  
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9. ÁREAS E MODALIDADES DE QUALIFICAÇÃO 

 

O AETCAC é a escola pública de referência e a única do Concelho de Vila 

Nova de Foz Côa pelo que terá de ser capaz de apresentar uma oferta 

formativa adaptada às necessidades das crianças, jovens e adultos do 

concelho de Vila Nova de Foz Côa e de todos os outros, que não sendo 

residentes no concelho, que queiram aqui estudar.  

O AETCAC tem vindo a adaptar a sua oferta formativa às reais necessidades 

dos seus alunos, no entanto, atendendo à constante diminuição de alunos, e ao 

cumprimento dos normativos legais, nem sempre é possível ter-se uma oferta 

formativa que agrade a todos os alunos, o que acaba por levar à saída de 

alguns alunos, que vão à procura de outras ofertas formativas nos concelhos 

vizinhos, nomeadamente à procura de cursos profissionais de nível 4. 

Genericamente, o AETCAC tem, a seguinte oferta formativa: 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – Centro Escolar de Vila Nova de Foz Côa e no 

Centro Escolar de Freixo de Numão; 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – Centro Escolar de Vila Nova de Foz Côa e 

no Centro Escolar de Freixo de Numão; 

2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSCO GERAL – Escola B/S Tenente Coronel 

Adão Carrapatoso; 

ENSINO SECUNDÁRIO – CIENTÍFICO HUMANÍSTICO – Escola B/S Tenente 

Coronel Adão Carrapatoso; 

ENSINO PROFISSIONAL DE DUPLA CERTIFICAÇÃO NÍVEL 4 – TÉCNICO 

DE TURISMO AMBIENTAL E RURAL – Escola B/S Tenente Coronel Adão 

Carrapatoso; 
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10. ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A 

CIDADANIA NA ESCOLA. 

 

Visando a construção sólida da formação humanística dos alunos, para que 

assumam a sua cidadania garantindo o respeito pelos valores democráticos 

básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual como social, a 

educação constitui-se como uma ferramenta vital.  

Deste modo, na cidadania e desenvolvimento, os professores têm como 

missão preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos democráticos, 

participativos e humanistas, numa época de diversidade social e cultural 

crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem 

como de suprimir os radicalismos violentos. (DGE) 

Vivenciamos um mundo em que, cada vez mais, se assiste e vivencia 

problemas a uma escala global, como as alterações climáticas, os 

extremismos/radicalismos, a discriminação e a intolerância, as desigualdades 

no acesso a direitos fundamentais e as crises humanitárias. Além disso, a 

globalização e o progresso tecnológico parecem ter contribuído para uma 

deterioração dos relacionamentos interpessoais e sociais, estando a assistir-se 

a uma época de ausência de altruísmo, de valores e de desrespeito por valores 

fundamentais.  

O futuro das comunidades, do país e do mundo, depende da formação de 

cidadãos/cidadãs informado(a)s, conscientes e preocupado(a)s, que sejam 

capazes de compreender o que o(a)s rodeia e de ser capazes de fazer parte da 

solução para os problemas.  

Estes desafios são, pois, colocados à educação dos dias de hoje, afigurando-

se a escola como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de 

aprendizagens e competências relevantes nos domínios da atitude cívica 

individual, do relacionamento interpessoal e do relacionamento social e 

intercultural. Uma educação de qualidade deve, obrigatoriamente, integrar a 

formação cidadã do indivíduo, para que as nossas crianças e jovens, que serão 
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os adultos de amanhã, cresçam pautados pelos valores de cidadania 

democrática, da igualdade, da tolerância, da integração da diferença, do 

respeito pelos direitos humanos e da sustentabilidade. Desejamos formar 

adultos responsáveis, autónomos, solidários, tolerantes e ativos socialmente; 

adultos que conheçam e exerçam os seus direitos e deveres com base no 

diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 

criativo. 

É neste contexto que surge a Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania (ENEC), a qual visa conceber uma estratégia de educação para a 

cidadania a implementar nas escolas, no quadro do sistema educativo, da 

autonomia das escolas e dos documentos curriculares em vigor.  

A ENEC encontra-se ainda em convergência com Perfil do Aluno à Saída da 

escolaridade obrigatória (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho), o qual 

constitui um referencial para o desenvolvimento curricular e para o trabalho a 

realizar em cada escola, enunciando os princípios fundamentais em que 

assenta uma educação que se quer inclusiva e que aponta para um modelo de 

escolaridade orientado para a aprendizagem dos alunos, que visa, 

simultaneamente, a qualificação individual e a cidadania democrática. A 

estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), aqui apresentada, 

constitui um instrumento fundamental para orientar o trabalho a desenvolver na 

escola, no sentido de concretizar os desafios da Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania (ENEC):  

- Desenvolver competências pessoais e sociais;  

- Promover pensamento crítico;  

- Desenvolver competências de participação ativa;  

- Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.  

Ao nível do Agrupamento, constitui-se como uma das linhas orientadoras 

transversal a todo o Projeto Educativo, identificando e priorizando os domínios 

de Educação para a Cidadania a trabalhar para cada nível de educação e 
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ensino, no sentido de dar cumprimento aos quatro Eixos estratégicos 

delineados no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA):  

1- Autoavaliação; 

2- Liderança e Gestão; 

3- Prestação do Serviço Educativo; 

4- Resultados;  

A concretização das propostas que constam desta estratégia é efetivada 

através das atividades curriculares no âmbito das diferentes disciplinas/áreas 

disciplinares, com destaque para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 

e das atividades e projetos do “Plano Anual de Atividades”, que é inspirado no 

tema aglutinador: “Escola, local de descobertas, local que me prepara como 

cidadão responsável, solidário, crítico e ativo na comunidade extraescolar”, e 

conta com as sinergias oriundas das parcerias aí identificadas. 

A EECE apresenta-se como um documento próprio, mas está interligado às 

grandes linhas de orientação do AECTAC. 

11. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

EDUCATIVO 

O acompanhamento do presente Projeto Educativo é da responsabilidade do 

Conselho Geral, nos termos da alínea c) do art.º 13.º do Decreto‐Lei n.º 

75/2008, de 22 abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.  

Os mecanismos e instrumentos de avaliação interna a criar aferirão o 

funcionamento do Agrupamento, o grau de consecução dos objetivos 

constantes do Projeto Educativo e recolherão informação útil para reformular 

objetivos, colmatar imperfeições e estabelecer novas estratégias. Esta 

avaliação deve ser anual e apresentar sugestões de reformulação e, 

eventualmente, dirigir recomendações aos restantes órgãos de administração e 

gestão, estruturas de orientação educativa e serviços de apoio educativo. 
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12. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

 

A validação do Projeto Educativo de Agrupamento em Conselho Pedagógico e 

aprovação em Conselho Geral é precedida de uma consulta à comunidade 

educativa. Uma vez que este documento define a política e a estratégia 

educativa do agrupamento, este trabalho participado parece fundamental para 

o documento poder ser refletido e apropriado por todos e de todos se colher 

contributos.  

No decorrer da sua vigência, deverão ser criados espaços de reflexão e de 

discussão sobre o PE pelos diferentes grupos profissionais e, particularmente, 

pelos educadores de infância, professores titulares de turma e diretores de 

turma com os seus alunos e famílias, de modo a que todos possam aferir 

adequadamente as suas expetativas face à ação educativa do AETCAC e 

àquilo que é esperado de cada um. É igualmente importante que, no início de 

cada ano letivo, estes espaços sejam promovidos para aqueles que integram a 

comunidade educativa pela primeira vez. Os relatórios de avaliação 

intercalares e final do PEA serão disponibilizados à comunidade educativa. O 

Projeto Educativo de Agrupamento estará disponível na página do AETCAC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROJETO EDUCATIVO - 2022/2025 

Por uma escola de qualidade, de todos, com todos e para todos 

52 

13. BIBLIOGRAFIA 

 

Afonso, A. J. (2003). Avaliar a Escola e a Gestão Escolar: Elementos para uma 

reflexão crítica. In M.T. Esteban (Org). Escola Currículo e Avaliação. São 

Paulo, Brasil: Cortez Editora. 

Barbosa, M. G. (2013). Educação e democracia: A sociedade civil na resposta 

a desafios emergentes. Revista Galego-Portuguesa de Psicologia e 

Educação, 21(Educação), pp. 9-20. 

CLAS. (junho de 2016). Diagnóstico Social de Vila Nova de Vila Nova de Foz 

Côa. Diagnóstico Social de Vila Nova de Vila Nova de Foz Côa. Vila 

Nova de Foz Côa, Portugal. 

Coelho, I., Sarrico, C., & Rosa, M. (2008). Avaliação de Escolas em Portugal: 

Que Futuro? Revista Portuguesa e Brasileira, 7, pp. 56-67. 

Cury, C. (jan/dez de 2010). Qualidade em educação. Estudos sobre Educação. 

Nuances, 17, pp. 15-31. 

Freitas, A., & Afonso, J. (Outubro de 1999). Práticas de Organização e Gestão 

das Escolas no Contexto da Elaboração do Rgulamento Interno. Porto, 

Porto, Portugal: ASA Editores II, S.A. 

Lima, L. C. (2008). A escola como organização educativa. São Paulo: Cortez 

Editora. 

Pacheco, J., & Sousa, J. (2016). Lei de Bases do Sistema Educativo: do 

passado a um futuro olhar curricular. Revista Elo, N.º 23, pp. 89-98. 

Pinto, A Projeto de Intervenção do Diretor – 2020/2025 

 

 

 

 



 

 
PROJETO EDUCATIVO - 2022/2025 

Por uma escola de qualidade, de todos, com todos e para todos 

53 

 

Aprovado em conselho pedagógico em 24 de novembro de 2022 
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