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I. PREÂMBULO
O Projeto Educativo constitui-se como fator de realização da autonomia em cada
escola e resulta, na sua essência, de uma reflexão participada e sustentada pelo
contexto em que se insere e pelas pessoas a quem se destina. Tem como finalidade
proporcionar um enquadramento e um sentido coerente para promover e desenvolver
as ações que dele emanarão.
Responder aos desafios da verdadeira escola inclusiva, constitui o principal desígnio do
Projeto Educativo do agrupamento de escolas D. Pedro I. Com base nesta premissa, é
nosso objetivo congregar esforços para alcançar um maior sucesso educativo e
melhorar a qualidade das escolas que constituem o agrupamento. O nosso lema é, tal
como está definido no Programa TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária,
“estabelecer

condições para a promoção do sucesso educativo de todos os alunos e,

em particular, das crianças e dos jovens que se encontram em territórios marcados
pela pobreza e exclusão social” (Despacho Normativo n.º 20/2012).
O Programa TEIP3 que aqui se apresenta, desenvolve-se a partir de quatro eixos: Apoio
à Melhoria das Aprendizagens, Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina,
Gestão e Organização e Relação Escola - Famílias - Comunidade e Parcerias. Com vista
à sua exequibilidade, o agrupamento de escolas D. Pedro I celebrou em 2013, com o
Ministério da Educação e Ciência, um Contrato de Autonomia, conforme previsto no
regime jurídico de autonomia, administração e gestão das escolas (Despacho
Normativo nº 13-A/2012de 5 de junho).
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II. PRINCÍPIOS ORIENTADORES
1. Visão
Ser um agrupamento de escolas de referência e de sucesso educativos.

2. Missão
Educar para o desenvolvimento humano.

3. Valores
Tendo em mente a visão e a missão plasmadas neste documento, o agrupamento
assume os seguintes valores: respeito, dedicação, trabalho e cooperação.

4. Finalidade
Facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento integral por via da operacionalização de
eixos e linhas estratégicas que visam a qualidade e o sucesso educativo (FIGURA 1).

FIGURA 1: FINALIDADE DO AGRUPAMENTO
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5. Organização
A organização do agrupamento é evidenciada no organograma seguinte (FIGURA 2).
Conselho Geral

Equipa TEIP

Diretor

Assistentes Técnicos/
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Assistentes Operacionais
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Conselho Pedagógico
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Departamentos

Coord. Projetos Estratégias/Apoio/

Coordenação DT

Complemento Educativo

BECRE

Sala de Estudo

Línguas

Direção de Turma

Conselho de Turma

GIS

APOIOS

Expressões

Grupos de Recrutamento

Docentes

Assessorias

Tutorias

Matemática e Ciências
Experimentais

Alunos

Associação Estudantes

Educação Especial

Associação de Pais

Delfos Junior

Ciências Humanas E Sociais

1º Ciclo

Coord. de ano

Educação Pré-Escolar

Figura 2: ORGANOGRAMA DO AGRUPAMENTO
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Os documentos de caráter organizacional sujeitos aos normativos legais e de
aprovação anual em conselho pedagógico, estão disponíveis na plataforma do
agrupamento www.dpedro.net.

III. CARACTERIZAÇÃO

1. O agrupamento, as unidades orgânicas e a população

A caracterização que se apresenta, corresponde a dados relativos ao ano letivo
2014/15.

1.1.

As escolas do agrupamento

O agrupamento de escolas D. Pedro I é constituído por nove unidades orgânicas
(QUADRO 1).
QUADRO 1 - UNIDADES ORGÂNICAS DO AGRUPAMENTO
UNIDADES ORGÂNICAS

1.2.

LOCAL

Nº TURMAS

EB D. Pedro I

Canidelo

38

EB da Afurada de Baixo

Afurada

3

EB da Afurada de Cima

Afurada

7

EB de Chouselas

Canidelo

9

EB de Lavadores

Canidelo

5

EB do Meiral

Canidelo

10

EB de S. Paio

Canidelo

12

EB do Viso

Canidelo

9

JI Canidelo

Canidelo

3

Corpo docente

No que respeita ao corpo docente, o agrupamento conta com a colaboração de 159
docentes, dos quais 141 pertencem ao quadro do agrupamento e 18 são contratados
(QUADRO 2).
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QUADRO 2 - POPULAÇÃO DOCENTE
CICLO/DEPARTAMENTO

NÚMERO DE DOCENTES

Pré-escolar

18

1º Ciclo

55

2º Ciclo

50

3º Ciclo

29

Educação Especial

7

AEC.s

43

1.3.

Corpo discente

No que respeita à população discente, verifica-se que o número de alunos inscritos
diminuiu ligeiramente. (QUADRO 3).
QUADRO 3 - POPULAÇÃO DISCENTE.
ANO ESCOLARIDADE

2013/2014

2014/2015

Pré-escolar

410

406

1º Ciclo

945

939

2º Ciclo

695

619

3º Ciclo

270

294

Vocacional

38

36

Frequentam o agrupamento treze alunos de nacionalidade estrangeira. Três destes
alunos, um do pré-escolar e dois do 3º ciclo, revelam dificuldades de compreensão e
expressão em língua portuguesa Estão inscritos doze alunos de etnia cigana (seis, cinco
e um nos 1º, 2º e 3º ciclos, respetivamente).
Frequentam o agrupamento noventa e quatro alunos com Necessidades Educativas
Especiais (QUADRO 4).
QUADRO 4 - POPULAÇÃO DISCENTE COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS.
ALUNOS NEE
ANO ESCOLARIDADE

2013/2014

2014/2015

Pré-Escolar

8

6

1º Ciclo

46

44

2º Ciclo

30

25

3º Ciclo

7

12

Vocacional

3

7
10

No âmbito da ação social escolar o agrupamento, no ano de 2014/2015, apoia mais de
três centenas de alunos, distribuídos pelos escalões A (198) e B (166). (GRÁFICO 1).
GRÁFICO 1 - ALUNOS A BENEFICIAR DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR NO ANO LETIVO
2014/2015
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É de salientar o facto de a maioria dos alunos que usufruem de ação social escolar
pertencerem ao escalão A e frequentarem o primeiro e segundo ciclos, o que perfaz
um total de 38,4 % de alunos usufrutuários deste apoio.

2. Caracterização do território

O agrupamento de escolas D. Pedro I inscreve-se numa área geográfica de contrastes
sociais, urbanísticos e populacionais singulares. O território educativo abrangido pelo
agrupamento possui características peculiares, especificamente no que concerne ao
contexto socioeducativo e cultural dos alunos e das respetivas famílias. Canidelo
apresenta uma área geográfica de contrastes sociais, urbanísticos e populacionais.
Nesta freguesia, podemos constatar que muitos alunos são provenientes de contextos
familiares desfavorecidos, quer ao nível cultural, quer ao nível socioeconómico.
A união das freguesias de Santa Marinha e Afurada abrange a zona piscatória da
Afurada que é bastante similar à freguesia de Canidelo quanto ao contexto
socioeducativo e cultural dos alunos, ainda que de dimensão mais reduzida. Estas
características vão de encontro à realidade socioeconómica representada por um
11

elevado número de desempregados e beneficiários do rendimento social de inserção,
de acordo com dados recolhidos junto do Gabinete de Inserção Profissional e dos
Serviços Sociais das Juntas de Freguesia de Canidelo e de Santa Marinha e Afurada. A
realidade da população da freguesia de Canidelo evidencia uma percentagem de
desempregados de 34% e de beneficiários de rendimento social de inserção de 26%
(conforme os dados fornecidos pela junta de freguesia de Canidelo, cedidos pelo
Centro de emprego de Vila Nova de Gaia, em dezembro de 2014). Na freguesia de
Santa Marinha e Afurada verifica-se uma percentagem de desempregados de 8 % e de
beneficiários de rendimento social de inserção de 11% (conforme os dados fornecidos
pela junta de freguesia de Sta. Marinha e Afurada).
No que diz respeito à dimensão familiar, é de salientar que, num universo de 10769 famílias,
3429 são monoparentais e 532 são constituídas por 5 ou mais elementos (com base no Censos
2011).

Relativamente às habilitações académicas dos encarregados de educação verifica-se
que predomina a conclusão do 3.º ciclo e do ensino superior. No entanto, 30%
apresenta apenas a conclusão do 2º ciclo ou inferior (GRÁFICO 2). Quanto às
habilitações académicas dos pais, constata-se que as percentagens mais elevadas
correspondem a pais que concluíram o terceiro ciclo ou o ensino secundário. Verificase também que 33% apresenta apenas a conclusão do 2º ciclo ou inferior (GRÁFICO 3).
As habilitações académicas das mães concentram-se na conclusão do 3º ciclo ou do
ensino superior (GRÁFICO 4). Nos três elementos do agregado familiar destaca-se a
predominância do sector terciário, seguida de uma percentagem considerável de
situações de desemprego (GRÁFICOS 5, 6 E 7).
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A maioria dos alunos tem acesso a recursos de apoio ao estudo, em casa. Mais de 80%
referem ter acesso a computador e internet (GRÁFICO 8).

Percentagem de alunos

GRÁFICO 8 - RECURSOS (CASA)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84%

83%

Têm computador

Têm acesso à internet

60%

Têm apoio no estudo em
casa

Em 2014/2015 foram sinalizados sete casos para a Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens (CPCJ). Encontram-se em acompanhamento vinte e um casos na CPCJ e seis
casos no tribunal de família ou pela Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais
(EMAT). (GRÁFICO 9)
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GRÁFICO 9 - SINALIZAÇÕES PARA A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS
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3. Resultados escolares
O quadro seguinte (QUADRO 5) permite uma análise do percurso escolar dos alunos,
destacando o número de alunos com retenções no percurso escolar, a percentagem
dos que obtiveram nível positivo nas provas/exames nacionais e daqueles que
transitaram com nível positivo a todas as disciplinas/áreas disciplinares.
QUADRO 5 – PERCURSO ESCOLAR DA POPULAÇÃO DISCENTE.
EXAMES
NÍVEL DE

RETENÇÕES

ESCOLARIDADE

2013/14

RETENÇÕES ANTERIORES

Nº ALUNOS
1º Ciclo

23

5º Ano

18

Nº RETENÇÕES

23

1

11

2

44

1

5

2

6º Ano

35

7ºAno

2

5

1

8ºAno

5

6

1

1

1

1

2

9ºAno

0

(NÍVEIS

ALUNOS

SUPERIORES A 3)

SEM

PORT

MAT

%

%

80,00%

68,84%

NEGATIVAS

92,64%

59,29%
76,00%

47,43%

68,06%
78,87%

83,10%

No domínio dos resultados escolares constata-se que, paulatinamente, o agrupamento
apresenta índices de crescimento e desenvolvimento positivos. Efetivamente, a análise
da evolução das aprendizagens revela que, em cada ano de escolaridade, os números
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são, tendencialmente, positivos (GRÁFICO 10).
GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR POR ANO DE ESCOLARIDADE
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1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano VOC 1 VOC 2 Total

Situação que permite aferir da qualidade crescente do sucesso que o agrupamento
vem conquistando (GRÁFICO 11).

% de alunos que transitaram ou
concluiram

GRÁFICO 11 - EVOLUÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR POR CICLO
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Relativamente às taxas de retenção e desistência no ensino básico (GRÁFICO 12), o
agrupamento regista valores inferiores à média nacional, à média do concelho em que
se insere e à média das escolas TEIP. Acresce que no ano em análise superou
largamente a meta definida no plano de melhoria para o respetivo ano.
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% de alunos

GRÁFICO 12 - COMPARAÇÃO DE TAXAS DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA NO ENSINO
BÁSICO EM 2012/2013
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Relativamente às taxas de sucesso na avaliação externa, verifica-se que os resultados
desta avaliação no agrupamento, acompanham a evolução a nível nacional, revelando
valores superiores a estes. (GRÁFICO 13).
GRÁFICO 13 - TAXA DE SUCESSO NA AVALIAÇÃO EXTERNA

Classificações
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Matemática
Valor atingido em 2013/2014

Destacam-se os resultados superiores à média nacional a Português e ainda a
Matemática (3º ciclo).

Quanto à qualidade do sucesso, salienta-se que os resultados da avaliação do ensino
pré-escolar apresentam taxas de sucesso muito elevadas em todas as áreas do
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desenvolvimento (GRÁFICO 14).
GRÁFICO 14 - TAXA DE QUALIDADE DE SUCESSO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR
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Denota-se uma evolução positiva na percentagem de alunos com classificação positiva
a todas as disciplinas, com destaque para os 1º e 3º ciclos (GRÁFICO 15).
GRÁFICO 15 - AVALIAÇÃO INTERNA - N.º DE ALUNOS QUE OBTIVERAM
CLASSIFICAÇÃO POSITIVA A TODAS AS DISCIPLINAS /ÁREAS DISCIPLINARES NA
AVALIAÇÃO DO 3.º PERÍODO
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A evolução da percentagem de níveis superiores a três acompanha a tendência positiva
da avaliação interna, à exceção de Português do 9º ano (GRÁFICO 16).
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GRÁFICO 16 - TAXAS DE QUALIDADE DO SUCESSO NA AVALIAÇÃO EXTERNA

9.º ano

Matemática

4. Prevenção do Abandono Escolar e Indisciplina
Relativamente ao abandono escolar, os valores vão diminuindo progressivamente. O
agrupamento tem vindo a implementar medidas conducentes a valores de abandono
escolar residuais e sustentáveis (GRÁFICO 17).

% de alunos em situação de
abandono escolar

GRÁFICO 17 - ABANDONO NO ENSINO REGULAR
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No início do ano letivo 2014/2015 sete alunos encontravam-se em situação de risco de
abandono escolar.
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A contabilização do número de medidas disciplinares por aluno aponta para uma
diminuição positiva, registando-se os seguintes valores: 11/12 - 0,30; 12/13 - 0,26 e
13/14 - 0,15.
Ao nível das situações de indisciplina, o agrupamento regista igualmente uma
diminuição progressiva das ocorrências disciplinares. A orientação para o próximo
triénio inscreve-se no paradigma da prevenção, seguindo um programa de atuação
flexível e exigente. O desafio é identificar os fatores potenciadores de situaçõesproblema de indisciplina e atuar sobre os mesmos, garantindo um ambiente e um
clima de escola propícios ao crescimento e à aprendizagem.
No decurso do ano letivo 2014/2015 e até ao momento atual, destaca-se a inexistência
de alunos sujeitos a medidas tutelares educativas. No quadro das medidas
disciplinares, foram aplicadas 335 medidas disciplinares corretivas e 26 medidas
disciplinares sancionatórias.

5. Oferta Educativa
O Projeto Educativo do Agrupamento tem como máxima “Um Projeto em Comum com
o melhor de cada um” e, nesse horizonte, as linhas de força são as que concretizam os
princípios do Programa TEIP3 (Despacho normativo n.º 20/2012), a saber:

A melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida no sucesso educativo dos alunos;

O combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo;

A criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição qualificada da escola
para a vida ativa;

A progressiva articulação da ação da escola com a dos parceiros dos territórios educativos de
intervenção prioritária.

Com esse propósito, estrutura a sua oferta educativa em domínios diversificados, de
modo a proporcionar a educação e formação das crianças e jovens desde o pré-escolar
até à conclusão do 3º ciclo (QUADRO 6).
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QUADRO 6 – OFERTA EDUCATIVA
Ano de
Escolaridade
Tipo de

3º CICLO
PRÉESCOLAR

1º CICLO

ENSINO

2º CICLO
7º Ano

8º Ano

9º Ano

VOCACIONAL

Atividade
Área Curricular Não Disciplinar de Educação para a Cidadania
TIC

TIC

ATIVIDADES
CURRICULARES

Atividade Física
e Desportiva

Educação

ATIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO

Física

CURRICULAR

Música

Ensino do Inglês

Ensino da
Música

Literacia Infantil

Ciência Viva

Oficina

Oficina

de

de

Teatro

Inglês

Leitura Orientada

Apoio ao estudo

Liga Delfos

Desporto escolar- voleibol masculino e
voleibol feminino, ginástica acrobática, tiro
com arco, corrida de orientação, boccia e
xadrez.

Manutenção e
Reparação de
Computadores

Jardinagem

Padaria/Pastelaria

Orquestra Juvenil de Gaia

Atividades
ATIVIDADES

de

DE APOIO À FAMÍLIA

Animação
e Apoio à

Componente de
Apoio à Família

Família

6. Metas para o triénio 2015/2017 - Taxa de sucesso
A missão e a visão visam o fomento de experiências estimulantes, enriquecedoras e
adequadas aos interesses de cada aluno e, assim, perseguir a missão e as metas que
estruturamos em ordem a alcançar, progressivamente, os propósitos traçados no
horizonte 2020 (QUADRO 7).
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QUADRO 7 – METAS NOS 1.º, 2.º E 3.º CICLOS
DISCIPLINAS

1º Ciclo

ING

EV

HGP

PORT

MAT
2ºCiclo
CN

EF

EMRC

ET

EM

CN

EV
3ºCiclo

ING

FR

TAXAS DE SUCESSO

ANO DE
ESCOLARIDADE

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1º

98,5

98,0

97,5

2º

92,0

92,0

92,0

3º

95,0

95,0

95,0

4º

95,0

95,0

95,0

5º

79,1

79,5

79,8

6º

77,5

78,0

79,0

5º

95,0

95,0

95,0

6º

95,0

95,0

95,0

5º

86,0

86,0

86,0

6º

88,0

88,0

88,0

5º

82,0

82,0

82,0

6º

79,0

79,0

79,0

5º

58,4

51,6

44,9

6º

56,8

50,0

43,3

5º

92,0

92,0

92,0

6º

95,5

95,5

95,5

5º

98,0

98,0

98,0

6º

98,5

98,5

98,5

5º

100

100

100

6º

100

100

100

5º

93

93

94

6º

93

93

94

5º

95

93

94

6º

95

93

94

7º

90,0

90,0

90,0

8º

95,0

95,0

95,0

9º

90,0

92,0

92,0

7º

96,0

96,0

96,0

8º

96,0

96,0

96,0

9º

96,0

96,0

96,0

7º

95,0

95,0

95,0

8º

95,0

95,0

95,0

9º

90,0

95,0

95,0

7º

93,0

94,0

95,0

8º

92,0

93,0

94,0
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DISCIPLINAS

FQ

EF

GEO

HIST

PORT

MAT

EMRC

TIC

TAXAS DE SUCESSO

ANO DE
ESCOLARIDADE

2014/2015

2015/2016

2016/2017

9º

93,0

94,0

95,0

7º

90,0

90,0

90,0

8º

92,0

92,0

92,0

9º

90,0

90,0

90,0

7º

100

100

100

8º

100

100

100

9º

100

100

100

7º

95,0

95,0

95,0

8º

96,0

96,0

96,0

9º

95,0

96,0

97,0

7º

95,0

95,0

95,0

8º

98,0

96,0

96,0

9º

97,0

98,0

97,0

7º

88,0

89,0

90,0

8º

92,0

93,0

94,0

9º

86,0

90,0

91,0

7º

75,0

75,0

75,0

8º

75,0

77,0

78,0

9º

60,0

77,0

78,0

7º

100

100

100

8º

100

100

100

9º

100

100

100

7º

99,0

99,0

99,0

8º

99,0

99,0

99,0

A educação pré-escolar apresenta características que a distinguem dos outros níveis de ensino.
A matriz assenta em Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), (DEB/ME
1997) e originam linhas orientadoras para a construção do currículo intencional e sistemático
em ordem a quatro fundamentos: o desenvolvimento e aprendizagem como vertentes
indissociáveis, o reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo, a construção
articulada do saber e a exigência de dar resposta a todas as crianças.
Tendo em conta as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, as atividades
desenvolvidas nos Jardins de Infância inscrevem-se em três grandes Áreas de Conteúdos
(FIGURA 3):
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Áreas de Conteúdos
Área de
Formação Pessoal e
Social

Área de
Expressão e
Comunicação

Área de
Conhecimento do
Mundo

 Domínio da Linguagem
e abordagem à escrita

 Domínio da Matemática

 Domínio das Expressões

Expressão
Motora

Expressão
Dramática

Expressão
Musical

Expressão
Plástica

FIGURA 3: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

7. Redes, Parcerias e Protocolos
O agrupamento D. Pedro I valoriza a relação Escola – Família. Nesse desafio, propõe
em cada ano letivo um plano de ações que visa promover e ativar a participação dos
pais/encarregados de educação no quotidiano escolar (cf. Plano de Melhoria, Plano
Anual de Atividades) e, cumulativamente, implicar as forças vivas da comunidade na
dinâmica escolar.
A diversidade da Oferta educativa e a natureza do Programa TEIP promovem o
estabelecimento de protocolos e/ou parcerias com a comunidade e entidades externas
à escola (QUADRO 8).
QUADRO 8 – REDE DE PARCERIAS
INSTITUIÇÃO

OBJETIVOS
Monitorizar e avaliar o PETEIP.

Universidade Católica Portuguesa

Apoiar no âmbito da formação dos
docentes e não docentes.

Centro de Formação Aurélio Paz dos Reis

Apoiar no âmbito da formação dos

Escola Superior de Educação Jean Piaget - Arcozelo

docentes e não docentes.
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INSTITUIÇÃO

OBJETIVOS
Apoiar no âmbito da proteção e formação

Sindicato Independente de Professores e Educadores

dos docentes no desempenho da sua
atividade profissional.
Melhorar e articular as políticas, as práticas
comunitárias e empresariais e os projetos

Câmara Municipal de Gaia

educativos das escolas e centros de
formação num projeto alargado e
integrado.

Faculdade de Engenharia da Universidade Porto

Apoiar no âmbito da formação dos
docentes e no desenvolvimento e

Departamento de Matemática da Faculdade de Ciência e

implementação de projetos no âmbito das

Tecnologia da Universidade de Coimbra

ciências experimentais e tecnológicas.
Apoiar o desenvolvimento de ações

Águas e Parque Biológico de Gaia

pedagógicas, sensibilizando para as
responsabilidades ambientais e
conservação da natureza.
Promover o conhecimento da fauna e flora
dos ecossistemas ribeirinhos através de
ações pedagógicas, sensibilizando para as

Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia

responsabilidades ambientais,
particularmente as questões relacionadas
com a água, resíduos e conservação da
natureza.
Colaborar, nos termos acordados com a

Junta de Freguesia de Canidelo

câmara municipal, no apoio logístico e
financeiro e em programas e iniciativas de
ação social.
Colaborar, nos termos acordados com a

Junta de Freguesia de Santa Marinha e Afurada

câmara municipal, no apoio logístico e
financeiro e em programas e iniciativas de
ação social.

Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e

Promover a cultura científica e a educação

Tecnológica - Projeto Pais Com Ciência;

para a ciência e a tecnologia.

Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia - Instituto do

Promover, divulgar e apoiar a educação e a

Emprego e Formação Profissional (IEFP)

oferta escolar e profissional.

Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Cidadãos com

Promover a formação para docentes, apoiar
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INSTITUIÇÃO
Deficiência Mental (APPACDM) de Gaia

OBJETIVOS
o desenvolvimento e implementação de
projetos, ceder técnicos no âmbito de apoio
aos alunos NEE, apoiar a nível da avaliação e
desenvolvimento de competências nos
alunos dos cursos de formação
profissional/ocupacional.

Ordem dos Psicólogos Portugueses

Apoiar a colocação e supervisão de estágios
profissionais de psicólogos.
Articular no sentido da promoção de um

Centro Social do Candal (Paróquia do Candal)

ensino de qualidade como garantia do
sucesso escolar e realização pessoal.

Academia de Música de Vilar do Paraíso
Fundação Conservatório Regional de Gaia

Promover o ensino articulado nas áreas

Fórum Cultural de Gulpilhares

artísticas.

Escola de Dança Ginasiano
Camponesa do Fojo, Pão Quente
Pão Quente – Nahari, Lda
Oficina do Pão
Montra de Mimos
Mariani
LegiMaster, Lda
Doce Alto
Pão do Dia a Sair do Forno
Pastelaria Margem Atlântica
Monte Branco

Apoiar o acompanhamento e supervisão da

Belo Preço

prática simulada de alunos do ensino

Calçada Catrina

vocacional.

Príncipe de Salgueiros
Roca Doce – Confeitaria, Lda
O Charco - Charcutaria e Confeitaria Lda.
João Fernando Lemos Freitas
Bombeiros Voluntários de Coimbrões
J. Espirito Santo e Camionagem
Cascata Virtual - Reparações Informáticas, LDA
JKInformática
Junta de Freguesia de Santa Marinha e Afurada
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INSTITUIÇÃO

OBJETIVOS

Cantinho das Aromáticas, Viveiros Lda.
Flor do Norte
Terapia das Flores - Construção e Manutenção de Jardins,
Unipessoal Lda
Clube de Golfe de Miramar
Junta de Freguesia de Canidelo

8. Projetos
Com o objetivo de promover o sucesso educativo dos seus alunos, o agrupamento tem
vindo a implementar, ao longo dos anos, projetos nacionais e internacionais, com o
intuito de ativar a participação e a motivação da população discente, em particular, e
da comunidade, em geral (QUADRO 9).
QUADRO 9 – PROJETOS
PROJETO

Melhorar a qualidade e reforçar a dimensão europeia da educação

Projeto Erasmus +

É Preciso Ter Lata!

OBJETIVOS

Partilhar e trocar experiências educativas.
1

Melhorar e sensibilizar para a solidariedade através da construção
de uma obra de arte com géneros alimentícios.
Melhorar e articular as políticas, as práticas comunitárias e

Projeto Educativo Municipal

empresariais e os projetos educativos das escolas e centros de
formação num projeto alargado e integrado.
Melhorar as aprendizagens através de material livro e não livro,

Rede de Bibliotecas Escolares

promovendo pensadores críticos e efetivos utilizadores da

(BECRE)

informação, em todos os formatos e meios.

Melhorar a aprendizagem das ciências e apoiar para a escolha de
Fundação Ilídio Pinho

Orquestra Juvenil de Gaia

1

áreas tecnológicas.

Facilitar o acesso ao processo de inclusão e melhorar as
estratégias de envolvimento dos participantes.

Versão portuguesa do Construction® Junior Project
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PROJETO

OBJETIVOS
Promover o interesse por aspetos culturais e artísticos.

Projeto Delfos Júnior

Melhorar a aptidão e gosto pela matemática de modo informal,
explorando as competências dos alunos até aos limites naturais de

Escola de Matemática para Jovens

cada um.
Melhorar os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens

Projeto Geração Jovens Cientistas

cientistas e investigadores e estimular o aparecimento de jovens
talentos nas áreas da Ciência, Tecnologia, Investigação e Inovação.

Melhorar nos alunos conhecimentos, atitudes e valores que
os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua
Projeto Educação para a Saúde/

saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como

Educação Sexual

contribuir para a melhoria da saúde dos que os rodeiam,
conferindo-lhes um papel interventivo.

Projeto Eco-Escolas

Melhorar a educação ambiental com vista à sua sustentabilidade.

Promover uma utilização esclarecida, crítica e segura da Internet
Escola SeguraNet

nos alunos, nas suas famílias e restante comunidade.

Melhorar a interdisciplinaridade, através das várias áreas do
Casa da Imagem de Vila Nova de

saber.

Gaia

Apoiar o desenvolvimento de projetos no âmbito artístico.

9. Análise SWOT
A análise que se segue resulta do trabalho de auscultação dos alunos, encarregados de
educação, docentes e não docentes.

Pontos Fortes


Relação de proximidade com os alunos, famílias e parceiros



Reflexão dos processos de ensino e de aprendizagem



Articulação com pais e/ou associação de pais



Atividades de Enriquecimento Curricular
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Quadro de Honra



Projetos, BECRE e Sala de Estudo



Institucionalização de práticas e instrumentos de monitorização



Serviços de apoio especializados



Trabalho colaborativo entre docentes



Oferta formativa



Equipa multidisciplinar



Articulação entre ciclos



Programa TEIP

Pontos Fracos
 Resultados de Matemática (2º ciclo)
 Número de ocorrências disciplinares (2º ciclo)
 Profunda alteração do corpo docente

Oportunidades


Projeto Educativo TEIP



Contrato de autonomia



Recursos humanos e financeiros – POCH



Parcerias interinstitucionais



Cursos Vocacionais e Ensino Profissionalizante de Jovens



Plano Formativo de docentes e não docentes.



Supervisão colaborativa entre pares

Ameaças


Recursos humanos (escassez de pessoal docente e não docente);



Problemas socioeconómicos da maioria dos agregados familiares;



Falta de espaços para a concretização do Plano de Ação.
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IV. PLANO DE AÇÃO
O Programa TEIP e a análise SWOT permitiram a definição de um projeto educativo
alicerçado em quatro eixos de intervenção: Eixo 1. Apoio à melhoria das
aprendizagens; Eixo 2. Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina; Eixo 3.
Gestão e Organização / Monitorização e Avaliação e Eixo 4. Relação Escola – Família –
Comunidade e Parcerias (QUADRO 10).
QUADRO 10 – PROJETO EDUCATIVO
Eixo1 - Apoio à

Eixo 2 - Abandono,

Eixo 3 - Gestão e

Eixo 4 - Relação

Melhoria das

absentismo e

Organização

Escola – Família

Aprendizagens

indisciplina

2015/2018

Projeto Educativo

E1/01 - Assessorias

– Comunidade

E2/01.Plano de Ação

E3/01.Monitorização

Tutorial

e avaliação

E1/02. Projeto Turma

E2/02.Mediação de

E3/02.Articulação

Positiva +

Conflitos

E1/03.Mais Sucesso -

E2/03. Escola +

E4/01.Parcerias

Delfos Júnior
E1/04.Oficinas de

E2/04.Gabinete de

estudo

Intervenção Social

E1/05.Desenvolvimento
da Linguagem
E1/06.Supervisão
Pedagógica

1. Objetivos Gerais
- Programar e desenvolver ações que respondam aos obstáculos do sucesso educativo;
- Intervir preventivamente no combate ao abandono e absentismo escolar;
- Aperfeiçoar processos de gestão e organização escolar que aumentem a eficácia da ação
educativa;
- Fomentar sinergias entre, os elementos da comunidade educativa, para a promoção do
sucesso escolar.
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2. Objetivos Estratégicos

2.1.

Eixo1 - Apoio à Melhoria das Aprendizagens

E1/01. Assessorias
Promover novas práticas de trabalho colaborativo e de ensino em sala de aula;
Intervir em turmas com índices de insucesso a Português, Matemática e Inglês, promovendo
estratégias de diferenciação pedagógica, de forma a melhorar os resultados;
Promover a melhoria da qualidade do sucesso através de estratégias de diferenciação
pedagógica, em especial para os alunos diagnosticados com maior distanciamento em relação
às competências definidas e com resultados menos satisfatórios.
E1/02. Projeto Turma Positiva +
Comprometer os alunos (grupo/turma) com o seu sucesso educativo;
Promover um espírito de esforço pessoal/coletivo e de trabalho, envolvendo os encarregados
de educação;
Premiar dinâmicas positivas de superação.
E1/03. Mais Sucesso -Delfos Júnior
Fomentar a autoaprendizagem de um tema matemático;
Desenvolver o raciocínio lógico/matemático e a aptidão para a resolução de problemas;
Apurar os alunos com as classificações exigidas para as fases seguintes das olimpíadas
nacionais da matemática.
E1/04. Oficinas de estudo
Incentivar para a frequência da Sala de Estudo - espaço educativo vocacionado para fomentar
a aquisição de técnicas e hábitos de estudo com autonomia, de acesso livre e voluntário;
Apoiar o estudo;
Fomentar a aquisição de técnicas e hábitos de estudo autónomo;
Promover estratégias adequadas para melhorar os resultados a matemática dos alunos do 5.º
ano de acordo com as dificuldades diagnosticadas, tendo em conta a sua organização por
níveis de competências.
- BECRE – Leitura Orientada (no domínio do apoio educativo):
Desenvolver as competências de leitura dos alunos;
Criar grupos de leitura a partir das turmas;
Motivar os pais para o projeto;
Envolver os pais no projeto.
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- Itinerância dos Trolleys das "Metas" e do "PNL - Um Livro a Voar".
Promover o acesso ao livro e/ou empréstimo domiciliário nas unidades educativas;
Promover o sucesso escolar e social, melhorando a qualidade dos resultados escolares;
Fomentar nos alunos o gosto pela leitura e pela aprendizagem, através de estratégias lúdicopedagógicas e de promoção de sucesso;
Fomentar a leitura em família;
Melhorar a articulação e comunicação entre as escolas do agrupamento e as bibliotecas
escolares.
E1/05. Desenvolvimento da Linguagem
Potenciar as competências linguísticas e de fala dos alunos;
Promover avaliação/rastreio e encaminhamento dos alunos sinalizados;
E1/06. Supervisão Pedagógica
Refletir e investigar sobre práticas educativas;
Promover a partilha de estratégias e de metodologias;
Naturalizar a entrada na sala de aula e proporcionar um feedback após observação.

2.2.

Eixo 2 - Abandono, Absentismo e Indisciplina

E2/01. Plano de Ação Tutorial
Diagnosticar alunos com dificuldades de aprendizagem, problemas emocionais e/ou
comportamentais;
Implementar medidas educativas no sentido de melhorar o desempenho escolar, em
articulação com todos os intervenientes no processo educativo do aluno;
Promover o desenvolvimento pessoal e social do aluno, com vista à aquisição de
comportamentos adequados na vida escolar e competências de relacionamento.
E2/02. Mediação de Conflitos
Fomentar um maior ajustamento no cumprimento das regras em contexto escolar;
Promover medidas educativas para melhorar o desempenho escolar, reforçando
comportamentos adequados à vida escolar e social;
Desenvolver competências de mediação através da partilha e reflexão com diversos elementos
da comunidade educativa, comprometendo-os como elementos integrantes do processo
educativo e comportamental;
Prevenir comportamentos de indisciplina, favorecendo sentimentos de pertença ao
agrupamento, de modo a facilitar a transição do 1º para o 2º ciclo.
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E2/03. Escola +
Potenciar respostas às necessidades sociais, em articulação com a comunidade educativa;
Colaborar ativamente em ações/projetos com os parceiros sociais;
Fomentar espaços de partilha e reflexão com alunos e pais/EE para promover o sucesso
educativo, o bem-estar e a parentalidade positiva.
E2/04. Gabinete de Intervenção Social
Desenvolver precocemente estratégias de intervenção ajustadas à diminuição do abandono e
absentismo;
Efetuar o acompanhamento sistemático e de proximidade com alunos e famílias sinalizadas,
promovendo o seu bem -estar e o sucesso educativo;
Potenciar o relacionamento institucional entre a escola e as entidades parceiras.

2.3.

Eixo 3 - Gestão e Organização

E3/01. Monitorização e avaliação
Monitorizar a concretização do Plano Anual de Atividades e a aplicação do Plano de Melhoria,
promovendo a reflexão sobre a consecução do Projeto Educativo;
Promover estratégias de comunicação entre os intervenientes no projeto;
Alargar à comunidade educativa a participação nas práticas de autoavaliação.
E3/02. Articulação
Promover a articulação entre departamentos, ciclos e ações, no sentido de atenuar as
dificuldades de transição do 1º para o 2º ciclo e permitir a mobilidade entre docentes para
lecionar áreas específicas;
Potenciar a articulação entre disciplinas, a fim de responder a obstáculos ao sucesso,
planificando estratégias para desenvolver competências específicas.

2.4.

Eixo 4 - Relação Escola – Família – Comunidade

E4/01. Parcerias
Estreitar a relação existente entre a escola e as entidades no seu meio envolvente;
Promover a participação das organizações/instituições da região na vida da escola;
Partilhar recursos humanos e outros que sejam uma mais-valia para a comunidade educativa.
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3. Operacionalização do Plano de Ação

QUADRO 11 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
AÇÃO

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS GERAIS

Eixo1
E1/01. Assessorias

Alunos do 1º ciclo (turmas com

Promover a diferenciação

mais que um ano e com

pedagógica através de uma

resultados fracos), 2º e 3º ciclo

aprendizagem cooperativa.

(turmas com resultados mais
baixos às disciplinas de
português e matemática).
E1/02. Projeto Turma Positiva +

Alunos de 5º e 6º anos (1ª fase).

Comprometer os alunos
(grupo/turma) com o seu sucesso
educativo;
Valorizar dinâmicas positivas de
superação.

E1/03.Mais Sucesso - Delfos

Alunos com classificações

Desenvolver um plano de

Júnior

superiores a 4 e/ou que revelam

desenvolvimento em ordem à

bastantes capacidades à

excelência dos alunos com bons

disciplina de matemática,

resultados no raciocínio

principalmente na resolução de

lógico/matemático e aptidão

problemas.

para a resolução de problemas.

Alunos dos 2º e 3º ciclos com

Apoio ao estudo.

E1/04. Oficinas de estudo

classificações negativas às
disciplinas de português,
matemática e inglês.
E1/5. Desenvolvimento da

Alunos, pais e encarregados de

Promover a avaliação/rastreio e

Linguagem

educação do 1º ciclo.

encaminhamento dos alunos com
perturbações da linguagem.
Tratar perturbações da
comunicação humana.

E1/6. Supervisão Pedagógica

Todos os docentes.

Promover a qualidade do ensino;
Aperfeiçoar as metodologias e
práticas educativas;
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AÇÃO

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar a oportunidade
para a reflexão e para a troca de
saberes e experiências.

Eixo 2
E2/01. Plano de Ação Tutorial

E2/02. Mediação de Conflitos

E2/03. Escola +

Alunos dos 2º e 3º ciclos com

Trabalhar as competências

problemas de integração

organizacionais e/ ou sociais, no

escolar, dificuldades de

sentido de melhorar o

relacionamento interpessoal e

desempenho escolar, em

de gestão de conflitos,

articulação com todos os

abandono precoce e

intervenientes no processo

comportamentos disruptivos.

educativo do aluno.

Alunos sinalizados por

Criar espaços de interação e

comportamentos disruptivos e

mediação interpessoais;

com registos de ocorrências

Desenvolver ações de promoção

disciplinares.

da disciplina e do sucesso escolar.

Comunidade educativa.

Fomentar espaços de partilha e
reflexão com alunos e pais/EE
para promover o sucesso
educativo, o bem-estar e a
parentalidade positiva;
Envolver a comunidade educativa
em atividades de caráter social.

E3/04. Gabinete de intervenção

Alunos e agregados familiares

Apoiar alunos e famílias ao nível

social

em situação de absentismo,

da integração, sucesso escolar e

abandono e rotura social.

promoção social.

E3/01. Monitorização e

Comunidade educativa;

Avaliar a execução e a validade

avaliação

Planos de ação;

pedagógicas das ações, por eixo;

Programas de mediação.

Promover estratégias de

Eixo 3

comunicação entre estruturas
educativas;
Promover a reflexão sobre a ação
pedagógica e desenvolver planos
de melhoria.
E3/02. Articulação

Departamento;

Otimizar a organização escolar.
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AÇÃO

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS GERAIS

Ciclo;

Criar momentos formais de

Escolas;

Articulação interciclos e

Projetos;

interdepartametal, no sentido de

(PETEIP/Autonomia/Avaliação

sequencializar os conteúdos e

Interna)

estruturar a gestão flexível do
currículo.

Eixo 4
E4/01. Parcerias

Comunidade Educativa;

Criar sinergias entre a escola e a

Coordenadores Cursos;

comunidade, de forma a gerar

Vocacionais;

espaços de estágio e/ou de

Diretores de Turma.

aprendizagem em contexto;
Promover a participação das
organizações/instituições da
região, na vida da escola.

V. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
O presente Projeto Educativo será alvo de avaliação contínua através das ações de
monitorização e avaliação, nomeadamente com a produção de relatório de
autoavaliação e de relatório no âmbito do programa TEIP. Assume um caráter
dinâmico e um modelo de desenvolvimento prevendo, assim, reajustes periódicos,
nomeadamente através da realização de Planos de Melhoria.

VI. CONCLUSÃO
O Agrupamento de Escolas D. Pedro I constitui-se como um território educativo de intervenção
prioritária de referência plasmado nos resultados escolares, no combate ao absentismo, ao
abandono e à indisciplina. Estes resultados mereceram o sucessivo reconhecimento por parte
da tutela e permitiram inferir que o Projeto Educativo concluído em 2013 foi bastante bem
sucedido, sendo nossa intenção garantir a continuidade do sucesso já alcançado, veiculado no
Projeto Educativo para o triénio 2015-2018.
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O presente Projeto Educativo – referencial do Agrupamento de Escolas D. Pedro I - não é nem
pretende ser um documento acabado, mas um processo em permanente construção, cuja
conceção se concentrou em três domínios de intervenção: resultados académicos e sociais,
prestação do serviço educativo e liderança e gestão. Como processo em construção, pretendese que seja partilhado numa perspetiva colaborativa, assumido por todos como uma
referência, como elemento de união e resposta ou saída para uma situação, pelo que é
fundamental que, após a sua análise e aprovação, se constitua como pertença de toda a
comunidade educativa. Cabe, pois, à comunidade, desenvolver todos os esforços no sentido de
operacionalizar as orientações definidas, para que o trabalho a desenvolver por todos no
agrupamento de escolas D. Pedro I seja…

…um projeto em comum com o melhor de cada um.
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