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INTRODUÇÃO
“Projeto Educativo é o documento que consagra a orientação educativa […] da
escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão, no qual
se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais
[…] a escola se propõe cumprir a sua função educativa […]”1
Num mundo em constante mudança, que pretende ser capaz de integrar culturas
diversificadas, na valorização e respeito pelo outro, na construção de um cidadão livre
consciente dos seus direitos e deveres, a escola tem um papel fundamental. Valorizar
a diversidade, atendendo às semelhanças e diferenças não é apenas um imperativo
ético, mas, também, uma prioridade para o crescimento, sustentabilidade e
competitividade.
Emerge deste desiderato a conceção de Projeto Educativo do Agrupamento
como um instrumento de inovação e de mudança, de partilha e de reflexão, aliando o
compromisso entre os interesses da política educativa nacional e as reais
necessidades da escola. Neste contexto, a escola assume-se como um local de
formação e de aprendizagem (Macedo, 1995) com características específicas e com
dinâmicas próprias, capaz de acolher a diversidade humana. Conscientes que a
noção de diversidade é consubstancial à ideia de escola, pretendemos que o
Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo (AETCF) se constitua
como um espaço singular de socialização, gerador de uma consciencialização de si e
do outro, de abertura, de envolvimento, de exigência ética e profissional e de
aprendizagem em sociedade.
Sendo um documento de planeamento estratégico de longo prazo, o presente
projeto aspira ser um motor orientador e unificador da ação do AETCF, de modo a:
 Estabelecer, de forma clara, os princípios a promover e o que se pretende

atingir;
 Potenciar as capacidades de progresso e melhoria contínua do Agrupamento,

tendo em conta o enquadramento socioeconómico do meio e o perfil dos
alunos, bem como os condicionalismos associados aos recursos humanos e
materiais;
 Promover uma cultura de mudança e inovação, numa escola inclusiva, de

modo a adotar dinâmicas pedagógicas, tendo em conta a diversidade de cada
aluno e a excelência das aprendizagens;
 Partilhar saberes, numa perspetiva de escola inclusiva e de educação

permanente, estabelecendo um sistema eficiente de comunicação e

1

Segundo o artigo 9º do D.L. nº 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação dada pelo D.L. nº. 137/2012, de 2 de julho.
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circulação de informação entre todos os ciclos e cursos;
 Definir procedimentos de gestão e de administração que permitam cumprir o

Projeto Educativo (PE), assegurando a formação contínua, a partilha de
experiências/saberes e o trabalho cooperativo entre docentes e demais
agentes da comunidade educativa.
O caminho a percorrer pelo AETCF assenta na vontade expressa de prestar um
serviço público de qualidade, ao qual está subjacente a missão de ajudar crianças e
jovens a tornarem-se cidadãos ativos, conscientes, empreendedores e responsáveis.
Alunos com conhecimentos, capacidades e atitudes que, além de lhes permitirem o
prosseguimento de estudos e/ou a inserção no mercado de trabalho, os valorizem
individualmente como elementos ativos na sociedade, adquirindo competências de
acordo com o esperado e enquadrado no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória.
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I - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO AGRUPAMENTO

1. O CONTEXTO
1.1. O MEIO

O AETCF abrange uma área geográfica dispersa, distando as escolas mais
longínquas cerca de 14 km entre si, localizadas na zona Sul/Sudeste do concelho de
Tondela.
O concelho é servido pela A24 e A25 e pelo IC12, IP3 e EN2, possuindo,
atualmente, bons acessos às cidades de Viseu e Aveiro, estando a ser melhorados os
acessos à cidade de Coimbra.
Dispõe, ainda, de um conjunto de infraestruturas económicas, sociais,
recreativas e culturais, assim como de serviços públicos de apoio ao cidadão, que
visam potenciar a qualidade de vida dos munícipes.
Tondela é um concelho do distrito de Viseu, no qual se identificam algumas
áreas com pendor rural, no entanto, dotado de um promissor tecido industrial
aglutinador de empresas de notoriedade nacional e internacional, distribuídas por três
zonas industriais. Grande parte da população trabalha no setor secundário na área
industrial.
Em termos populacionais, nos últimos dez anos, tem-se verificado um
decréscimo do número de habitantes do concelho e à acentuada redução da taxa de
natalidade, o que tem vindo a refletir-se na diminuição da população escolar do
Agrupamento. É um concelho onde existe oferta de trabalho pela instalação de novas
empresas, apresentando uma das mais baixas taxas de desemprego; atraindo
trabalhadores de outros concelhos. No entanto, esta captação de mão-de-obra não
tem tido impacto no aumento da população escolar.
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As habilitações e profissões dos Pais e Encarregados de Educação revelam-se,
muito heterogéneas. Os alunos do 1.º e 2.º ciclo são oriundos de famílias com
condições socioeconómicas mais favoráveis e níveis de literacia mais elevados
relativamente aos Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 3.º ciclo e,
sobretudo, dos alunos do ensino secundário.
De salientar que se verifica um número significativo de alunos a beneficiar de
Ação Social Escolar. Atualmente, de um total de 1349 alunos2, 36,3% usufruem de
benefícios da Ação Social Escolar, correspondendo 7,9% à educação Pré-escolar,
36,7% ao 1º ciclo, 42,5% ao 2º ciclo, 49,1% ao 3º ciclo e 71% ao ensino secundário3.
Este indicador do contexto socioeconómico dos alunos não deve ser desvalorizado na
análise dos resultados escolares e educativos.
Neste universo, há 37 alunos com medidas seletivas4 (artigo 9º do Dec. Lei
54/2018 de 6 de julho) e 17 alunos com medidas adicionais (artigo 10º do Dec. Lei
54/2018 de 6 de julho), distribuídos pelos diferentes ciclos de ensino, desde o 1º ciclo
ao 12º ano e evidenciam problemáticas de ordem diversa. Estes alunos são
acompanhados e apoiados em diferentes terapias5 por uma Equipa Multidisciplinar de
Apoio Educativo Inclusiva (EMAEI)6 e um Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA).

1.2. AS ESCOLAS
O AETCF resultou da junção dos anteriores Agrupamentos de Escolas de
Tondela e Lajeosa do Dão, em julho de 2012. Abrange 10 freguesias das 19 do
concelho de Tondela. Atualmente, é constituído por 22 estabelecimentos de ensino,
do pré-escolar ao ensino secundário, com sede no Centro Escolar de Tondela7,
englobando cerca de 1349 alunos.
A Associação de Estudantes está sediada na Escola Secundária de Molelos
participa na vida da escola e em todas as atividades. O Agrupamento dispõe de seis
Bibliotecas Escolares8 e todos os estabelecimentos de ensino oferecem boas
condições de conforto e segurança.
A atividade docente é, atualmente, da responsabilidade de 1549 professores, dos
quais 114 são do Quadro de Agrupamento, com quinze ou mais anos de serviço; 28
do Quadro de Zona Pedagógica e 12 são contratados. Para além destes, há ainda
docentes das Atividades Extracurriculares, a trabalhar com o pré-escolar e 1º ciclo,
2

Ver Tabela 1, em anexo – Distribuição dos alunos por nível de ensino.
Consultar Tabela 2, em anexo – Nº de alunos beneficiados pela Acão Social Escolar.
4
Consultar Tabelas 3, em anexo – Nº de alunos com medidas seletivas e adicionais, Dec. Lei 54/2018 de 6 de julho
5
Consultar Tabelas 4 e 5, em anexo – Acompanhamento e Terapias - medidas seletivas (artigo 9º do Dec. Lei 54/2018 de 6 de
julho) e medidas adicionais (artigo 10º do Dec. Lei 54/2018 de 6 de julho).
6
Ver Tabela 6, em anexo - EMAEI
7
Ver Tabela 7, em anexo – Estabelecimentos de Ensino do AETCF
8
Ver Tabela 8, em anexo – Bibliotecas Escolares do AETCF
9
Ver Tabela 9, em anexo – Pessoal Docente e Técnicos
3
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colocados no AETCF pela Autarquia.
O apoio à ação educativa é complementado pelo Pessoal Não Docente10, que
assume um papel de extrema importância no funcionamento das diversas escolas do
Agrupamento.

2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA
A administração e gestão do AETCF são asseguradas por órgãos próprios, aos
quais cabe cumprir e fazer cumprir os princípios e objetivos referidos no seu
Regulamento Interno (RI).
São órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento:
a) Conselho Geral;
b) Diretora;
c) Conselho Pedagógico;
d) Conselho Administrativo.
Constituem-se ainda como órgãos de coordenação, supervisão pedagógica e
orientação educativa:
a) Departamentos Curriculares
b) Grupos Disciplinares
c) Grupos de Anos de Escolaridade
d) Conselho de Diretores de Turma
e) Conselhos de Turma
f) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
A organização pedagógica está estruturada em Departamentos Curriculares 11
coordenados e presididos por um coordenador.
A organização das atividades de grupo/turma é feita por setores de educação e
ensino, reunindo cada Departamento Curricular de acordo com o seu Regimento
Interno.

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:

O Departamento é constituído pelos Educadores

Titulares de Grupo, pelos Educadores que exercem outras funções educativas e pela
Educadora da Intervenção Precoce.

10
11

Ver Tabela 10, em anexo – Pessoal Não Docente.
Ver Tabela 11, em anexo – Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares.

Página 7

Projeto Educativo 2018/2021

1º CICLO:

“Excelência pela Diversidade”

O Departamento é constituído pelos Professores Titulares de Turma e

Professores de Apoio Educativo que reúnem por Departamento e Grupos de Ano. Os
Grupos de Ano são formados pelos Professores Titulares de cada ano de
escolaridade, respetivos Professores de Apoio Educativo, Professores de Educação
Especial e pelos professores de Inglês dos 3º e 4º anos.

2º, 3º CICLO E SECUNDÁRIO:

Os professores organizam-se em Departamentos

Curriculares, Grupos Disciplinares, Conselhos de Diretores de Turma e Conselhos de
Turma. Os Departamentos Curriculares são constituídos por Grupos Disciplinares que
colaboram com cada Departamento na consecução das respetivas competências e
são constituídos por todos os docentes em exercício de funções que lecionam uma
mesma área, disciplina ou grupo de disciplinas ou exercem uma mesma função (Ex.:
Ed. Especial). Os Conselhos de Diretores de Turma são constituídos por todos os
Diretores de Turma que coordenam os Conselhos de Turma existentes.

Áreas Técnicas do ENSINO PROFISSIONAL:

A lecionação destas áreas fica a cargo

de formadores, técnicos especializados com funções docentes, que desenvolvem
atividades em articulação com os diferentes níveis de ensino e departamentos.
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2.1. ORGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
A estrutura organizacional encontra-se explicitada no organograma que se segue:
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2.2. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
A distribuição de serviço, a criação de equipas e envolvimento em projetos têm
em conta o perfil, a aptidão e formação do pessoal docente e não docente.
A organização pedagógica do AETCF assenta em critérios que se norteiam pela
legislação em vigor e respeitam os princípios orientadores da escola inclusiva
(Decreto-Lei nº 54/2018 e no Decreto-Lei nº 55/2018, ambos de 6 de julho) que visam
responder à diversidade de necessidades dos alunos e atender às suas diferenças.
Pretende-se assim promover o sucesso do processo educativo e garantir a equidade
de oportunidades para todos os alunos, tendo em conta o Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
Neste contexto, obedece igualmente, às recomendações dos órgãos de gestão
intermédia (Conselhos de Turma, Professores Titulares), às decisões do Conselho
Pedagógico e ao estipulado no RI12 do AETCF.
O horário de funcionamento das escolas é ajustado às atividades letivas e
extracurriculares, considerando os diferentes ciclos e a rede de transportes escolares.
A elaboração de horários das turmas é da responsabilidade da Diretora, tendo
em conta as disposições legais em vigor, de acordo com o previsto no RI, no respeito
pelos critérios de natureza pedagógica, reajustáveis às necessidades e diversidade
dos alunos, tais como grupos multinível, projetos de investigação/ação turmas e ainda
as atividades do foro extracurricular (clubes, projetos e outros).
Cabe ao Conselho Pedagógico definir os critérios gerais a que obedece a
elaboração dos horários dos alunos. Cabe ao Conselho Geral, no âmbito das suas
competências, emitir um parecer.

2.2.1. CONSTITUIÇÃO DE TURMAS
Na constituição de turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica, sendo
consideradas as recomendações dos Professores Titulares de Turma ou do Diretor de
Turma, competindo à Diretora a sua aplicação no quadro de uma gestão e
rentabilização eficaz dos recursos humanos e materiais, atendendo ao estipulado na
legislação em vigor.
As situações não previstas nos critérios definidos no RI e não enquadráveis na
legislação específica deverão ser decididas pela Diretora do AETCF, podendo ser
ouvido o Conselho Pedagógico, tendo sempre em vista a promoção do sucesso, o
combate ao abandono escolar e o desenvolvimento das áreas de competência do
12

Consultar Regulamento Interno na página Web do AETCF.
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Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.

2.2.2. MATRIZ CURRICULAR
Tendo em conta a Matriz Curricular13 e o projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular, cada ciclo trabalha mediante as suas especificidades, fazendo, sempre
que possível, a articulação vertical e horizontal.

No âmbito do projeto de Autonomia e flexibilidade Curricular, o Conselho
Pedagógico decidiu que, no ano letivo 2019/2020, que os conselhos de turmas irão
gerir 6% da carga horária dos anos de escolaridade abrangidos pelo referido projeto.
No final de cada ano, efetuar-se-á a análise e avaliação do impacto desta taxa
de flexibilidade, procedendo-se à sua revisão em função das conclusões dai
resultantes.

Estratégia de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento
A fim de desenvolver as competências subjacentes à Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania, tal como preconiza o artigo 3º, alínea g), do Decreto-Lei
nº 55/2018 de 6 de julho, implementamos um conjunto de práticas didáticas
específicas, de orientações pedagógicas e conteúdos que proporcionam ao aluno
uma formação pessoal enquanto cidadão participativo na sua comunidade social e
consciente da necessidade dessa mesma participação. Defendemos que devemos
preparar os nossos alunos para saberem habitar o mundo e atuar no mundo, viver
humanamente numa sociedade e nela assumirem a responsabilidade pelos seus
direitos e deveres cívicos. Devemos formar pessoas com pensamento crítico,
solidário, responsável e criativo, capazes de fundamentar posições, tomar decisões,
no seu agir quotidiano, cultural e artístico. Contribuir para o desenvolvimento humano
mais harmonioso e equitativo.
A operacionalização destes pressupostos e práticas efetivas de cidadania,
promotores das competências fundamentais do Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, foi delineada por uma equipa de trabalho que definiu a
Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola intitulada “Educar para e na
Cidadania. Um Imperativo… “. A equipa de trabalho supramencionada é coordenada
por um elemento do Conselho Pedagógico, conforme previsto no documento
“Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”.

13

Ver tabela 12, em anexo - Matriz Curricular.
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2.2.3. AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos tem por base a respetiva legislação, nomeadamente o
Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, e o Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho, que
regulam a vertentes interna e externa do desempenho dos alunos.
A avaliação interna tem como finalidade a recolha de informação, nas
modalidades

formativa

e

sumativa,

mobilizando

técnicas,

instrumentos

e

procedimentos diversificados e adequados.
A avaliação externa pretende gerar informação com finalidades formativa e
sumativa.
Neste âmbito, de acordo com a natureza de cada uma das ofertas educativas e
formativas, constituem-se instrumentos de avaliação externa vigentes no sistema de
Ensino Nacional: as Provas de Aferição, as Provas Finais do Ensino Básico, os
Exames Finais Nacionais e as Provas de Aptidão Profissional.
Tendo em conta o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e os
documentos curriculares em vigor, definiram-se os critérios de avaliação por disciplina
e ano de escolaridade /ciclo.

2.2.4. DINÂMICAS PEDAGÓGICAS
As dinâmicas pedagógicas privilegiadas no AETCF estão em consonância com
a lei em vigor (artigo 21º do DL 55/2018 e 54/2018, ambos de 6 julho).
O Agrupamento tem vindo a constituir equipas educativas estáveis, sempre que
possível, que acompanham as turmas ou grupos de alunos ao longo de cada ciclo de
ensino. Esta estabilidade permite às equipas referidas desenvolver dinâmicas de
trabalho pedagógico adequadas às características específicas da turma ou grupo de
alunos, com vista ao desenvolvimento de aprendizagens de qualidade, por forma a
garantir a prevenção do insucesso e abandono escolar, bem como a implementação
das medidas de apoio à aprendizagem e inclusão dos alunos.
No AETCF são implementadas diversas formas de organização do trabalho
pedagógico docente, visando o crescimento e o desenvolvimento pessoal e social dos
alunos, bem como a promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de risco.
Objetivando uma abordagem flexível e inclusiva do currículo, o AETCF privilegia
como opções metodológicas a Abordagem Multinível e o Desenho Universal para a
Aprendizagem (DUA). Através de um conjunto integrado de medidas de suporte à
aprendizagem, organizada em três níveis de intervenção (universais, seletivas e
adicionais), a Abordagem Multinível permite o acesso ao currículo de todos e de cada
um dos alunos. Por outro lado, sustentado num planeamento intencional, proativo e
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flexível das práticas pedagógicas, o DUA oferece oportunidades e alternativas
acessíveis para todos os alunos e assenta em três princípios base: proporcionar
meios de envolvimento, de representação e de ação e expressão.

2.2.5. OFERTA EDUCATIVA
A oferta educativa é adequada ao perfil dos alunos e mediante aprovação legal.
Com base numa igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, o
AETCF procura responder de um modo eficaz às necessidades da comunidade
através de uma oferta formativa, curricular e cultural que, respeitando o direito à
diferença, confere a cada um a liberdade a que tem direito, no seio de uma sociedade
naturalmente plural e diversa.
Sendo um dos grandes desafios do AETCF conciliar a qualidade e a equidade
da educação, e tendo em conta a realidade circundante e a heterogeneidade que
caracterizam os alunos que o frequentam, pretende-se oferecer percursos de
formação diversificados, com o intuito de potencializar a inclusão de todos os alunos.

- O ensino regular abrange a educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino
básico e ensino secundário.
São oferecidas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) ao pré-escolar e
1ºciclo, sendo a entidade promotora a Câmara Municipal de Tondela. Estas visam a
aquisição de hábitos e condutas motoras e sociais, estimulando sentimentos de
solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, contribuindo transversalmente
para a concretização das metas do PE.
Visando ir ao encontro o mais possível dos interesses dos alunos, optou-se pela
diversidade de oferta da língua estrangeira II: Francês e Espanhol, procedendo-se de
igual modo na vertente tecnológica e artística, na qual se oferece Música ou
Educação Tecnológica.

O

ensino

secundário

oferece

cursos

Científico-humanísticos

e

cursos

profissionais. Nestes privilegia-se o desenvolvimento de competências que preparem
os discentes para o conhecimento e para o contacto do mercado de trabalho e
inserção na vida ativa, sem descurar o apoio e incentivo aos alunos que pretendam
prosseguir estudos.
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2.2.6. ESTRUTURAS E RECURSOS ESPECÍFICOS DE APOIO À
APRENDIZAGEM
Educação Especial
No âmbito do Decreto-lei n. º54/2018, de 6 de julho o Grupo Disciplinar de
Educação Especial atua em prol de uma Escola Inclusiva, onde todos e cada um dos
alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, encontram respostas
que lhes possibilitam a plena inclusão escolar.
Tendo em conta as potencialidades, as expectativas e necessidades de cada
aluno, cada elemento do Grupo colabora de forma articulada, sobretudo com o
Conselho de Turma e EMAEI, na identificação da necessidade de medidas de suporte
à aprendizagem e à inclusão, no acesso e adequação do currículo através da opção
metodológica do DUA, na implementação de medidas educativas tendo por base a
Abordagem Multinível, na avaliação e no desenvolvimento de outras ações previstas
no Regime Jurídico da Educação Inclusiva, em articulação com o Decreto-lei
n.º55/2018, de 6 de julho.
Para cumprir os objetivos da inclusão, nomeadamente a participação plena dos
alunos na vida da escola e na promoção do seu sucesso educativo “ docente de
educação especial, no âmbito da sua especialidade apoia, de modo colaborativo e
numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes do aluno na definição de
estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na
identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão” (Número
4, do Artigo 11º, do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho).
De forma flexível e consoante as necessidades de apoio especializado
detetadas, a Educação Especial abrange todos os ciclos de escolaridade e a
Intervenção Precoce na Infância. A sua ação é conjugada com as Estruturas de
Orientação Educativa do Agrupamento de Escolas.

Equipa de Intervenção Precoce na Infância
A Intervenção Precoce na Infância (IPI), atualmente legislada pelo Decreto-Lei
n.º 281/2009 de 6 de outubro, que consiste num conjunto organizado de entidades
institucionais

e

de

natureza

familiar,

com

vista

a

garantir

condições de

desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o seu
crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade,
bem como das crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento.
O AETCF é Agrupamento de referência para a Intervenção Precoce na Infância.
Atualmente existe ainda um acordo de cooperação entre a ASSOL (Associação de
Solidariedade Social de Lafões) e a Segurança Social.
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Serviço de Psicologia e Orientação
A intervenção do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) contribui para a
promoção do bem-estar dos alunos e da comunidade educativa, desenvolvendo,
desta forma, competências nos domínios cognitivos e socio-emocionais e, enquanto
agente ativo na inclusão, atuando na prevenção de comportamentos de risco e da
violência escolar e na promoção do bem-estar.
Além da psicóloga do SPO, o AETCF conta, também, com o apoio técnico
disponibilizado pelas parcerias efetuadas com a ASSOL (Centro de Recursos para a
Inclusão). O trabalho colaborativo com todos os elementos da comunidade educativa
promove o apoio psicossocial de todos os intervenientes desta estrutura escolar
(alunos, docentes, pais/encarregados de educação e pessoal não docente). O SPO
colabora com estruturas externas, como a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ), a Segurança Social, a Câmara Municipal de Tondela e o Centro de
Saúde.

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) funciona na
Escola Sede do AETCF. Tem um Regimento Interno e autonomia técnica,
obedecendo ao estipulado no Artigo 12.º, do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
A EMAEI constitui, de acordo com o Manual de Apoio à Prática (DGE, 2018), um
recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem e à inclusão, tendo em
vista uma leitura alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no
processo educativo, nomeadamente dos pais/encarregados de educação, em prol do
sucesso educativo, reforçando a pertença, a participação e o progresso de todos e de
cada um dos alunos. Constituiu-se, assim, como uma mais-valia sendo um espaço de
partilha e reflexão, necessários para melhorar a qualidade das práticas inclusivas e a
colaboração crescente entre os elementos envolvidos, numa dinâmica de trabalho
colaborativo e transdisciplinar.
Esta estrutura assume uma importância central no apoio e orientação das
práticas pedagógicas flexíveis (consentâneas igualmente com o Decreto-lei n.º
55/2018, de 6 de julho), articulando de forma sistemática com todos os intervenientes
da comunidade educativa de acordo com as necessidades identificadas, sobretudo
através de reuniões com elementos permanentes e variáveis, contribuindo assim para
o funcionamento do Agrupamento enquanto comunidade de aprendizagem inclusiva.
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Centro de Apoio à Aprendizagem
O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) constitui uma estrutura de apoio,
agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da
escola. No AETCF, a sede do CAA funciona na Escola Básica de Tondela,
estendendo-se à Escola Secundária de Molelos e à Escola Básica da Lajeosa. Esta
organização justifica-se devido à distância existente entre as várias escolas
pertencentes ao Agrupamento, existindo a preocupação por parte da EMAEI de
conceder a todos os alunos, uma resposta adequada com as suas necessidades
específicas, numa lógica de oportunidades de igualdade, respondendo ao
determinado no Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
A ação educativa promovida pelo CAA é subsidiária da ação desenvolvida na
turma do aluno, inserindo-se num continuum de respostas que envolvem a
Abordagem Multinível, articuladas com os demais serviços e estruturas do
Agrupamento, nomeadamente a Direção e a EMAEI, conforme o regulamentado no
Artigo 13.º, do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho. Para além de acompanhar o
funcionamento do CAA é também preocupação da EMAEI a uniformização de critérios
de atuação relativamente à operacionalização dos recursos, à análise de estratégias
de resolução de problemas, à implementação de práticas inclusivas e à avaliação do
impacto da intervenção nas várias dimensões do desenvolvimento integral dos
alunos, incidindo sobre a eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão implementadas.
Tendo por base os referenciais de avaliação em vigor, nomeadamente o Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de
cada disciplina, constituem-se objetivos específicos do CAA:
 Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a

que pertencem e nos demais contextos de aprendizagem;
 Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem;
 Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação

para as diversas componentes do currículo;
 Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os

processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto
escolar;
 Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e

interação, fomentadores da aprendizagem;
 Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.
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Biblioteca Escolar
O Agrupamento integra seis Bibliotecas Escolares (BE), de acordo com a Rede
de Bibliotecas Escolares (RBE), que são asseguradas no funcionamento e gestão por
dois professores bibliotecários.
Enquanto espaços de educação e formação, as BE constituem-se como
estruturas

pedagógicas

integradas

no

processo

educativo,

essenciais

ao

desenvolvimento da missão da escola, implicando assim um novo olhar sobre o que
significa educar e uma nova atitude sobre o que é aprender. Assumindo-se como
polos dinamizadores de novas práticas pedagógicas e protagonistas na utilização de
recursos digitais, têm por base:
 O estabelecimento de pontes com outros universos de informação e o

investimento, de um modo articulado, com outras estruturas educativas, em
novas situações de aprendizagem;
 O desenvolvimento de um trabalho programado e monitorizado em sintonia

com as grandes linhas orientadoras e metas do PE e, integradas e
concretizadas no Plano Anual de Atividades (PAA);
 A promoção, junto dos alunos e de toda a comunidade educativa, da

informação, da aprendizagem, da cultura, da animação e do lazer;
 A promoção da leitura em todas as suas vertentes;
 O trabalho em parceria com os Departamentos Curriculares e outras

componentes do currículo, nomeadamente no Apoio ao Estudo, na Cidadania
e Desenvolvimento, nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), nos
Clubes e Projetos, sempre que solicitadas;
 A colaboração, por iniciativa própria, e/ou em articulação, com entidades

locais, regionais e nacionais para organizar e/ou participar em ações de
extensão educativa, difusão cultural e animação sociocomunitária.

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco de Tondela (CPCJ)
O AETCF, com vista à concretização das suas atribuições como entidade com
competência em matéria de infância e juventude, compromete-se a definir um Plano
Estratégico de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em
colaboração com a CPCJ local, cujas principais linhas de ação são:
 Apoiar o Agrupamento no domínio da permuta de informação necessária para
sinalização de crianças ou jovens em risco;
 Elaborar documentos de apoio às escolas;
 Integrar equipas de apoio à aprendizagem, e de resolução de problemas
relacionados com indisciplina ou insucesso;
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 Monitorizar da situação das crianças e jovens sinalizados, numa perspetiva de
intervenção secundária e terciária;
 Diagnosticar causas de absentismo e abandono escolar sinalizadas;
 Dinamizar sessões de formação e sensibilização sobre o Risco e o Perigo na
Infância e Juventude, Maus-Tratos e Estatuto do Aluno;
 Definir e acompanhar as medidas pedagógicas nos Acordos de Promoção e
Proteção;
 Articular atividades com as Escolas do AETCF;
 Sensibilizar as famílias para a importância do cumprimento da escolaridade
obrigatória por parte dos menores a seu cargo;
 Articular com diretores de turma, professores titulares e técnicos de
intervenção precoce sempre que necessário;

Projetos e Clubes
O Agrupamento oferece e dinamiza diversos projetos e clubes14 proporcionando
atividades lúdico/culturais como forma a responder à inclusão, equidade, diversidade
e expectativas dos alunos e como meio para reforçar as oportunidades de sucesso.
Ao mesmo tempo, promovem uma efetiva articulação reforçando o envolvimento das
escolas do AETCF, contribuindo para uma cultura identitária.
Acreditamos que os Clubes e Projetos contribuem para a execução dos
princípios/ linhas de orientação estratégica do PE, nomeadamente:
 Formar cidadãos, pessoal e socialmente, conscientes e participativos;
 Promover e valorizar a integração social dos alunos na comunidade local,
nacional e internacional;
 Desenvolver uma cultura de participação com as instituições e agentes locais;

Com estes clubes e projetos concretizam-se inúmeros objetivos considerados
fulcrais no estímulo à melhoria das aprendizagens dos alunos, cujas atividades
contribuem para:
 Incentivar o gosto pela aprendizagem;
 Ajudar à tomada de consciência e fomento da identidade cultural;
 Incrementar o

desenvolvimento de

atividades que

possibilitem

uma

aprendizagem mais aliciante;
 Desenvolver a capacidade de comunicação, a criatividade, a iniciativa crítica e
a autonomia;
 Fomentar a convivência, a cooperação e o respeito pelos outros;
14

Consultar Tabela 13, em anexo – Clubes/Projetos/concursos
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 Proporcionar aos alunos as mesmas oportunidades, garantindo a inclusão de
todos;
 Fomentar a partilha e o trabalho cooperativo entre os intervenientes para a
consecução das atividades/projetos;
 Otimizar os recursos existentes para a dinamização da Escola.

2.3. RELAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE
2.3.1. PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A intervenção dos Pais/Encarregados de Educação na vida da escola assume
um papel de extrema importância no desenvolvimento da ação educativa do AETCF.
Neste sentido, o Agrupamento tem vindo a incrementar e a desenvolver um
conjunto de estratégias capazes de aumentar o seu envolvimento, participação,
intervenção e a sua responsabilização no processo ensino aprendizagem.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação constitui um parceiro muito
próximo e empenhado no apoio que presta ao agrupamento, demonstrando
disponibilidade para colaborar e dinamizar atividades que constam do PAA,
contribuindo para a aquisição de equipamento no âmbito dos projetos em que as
escolas estão envolvidas, preocupando-se também com o apoio às famílias no
desenvolvimento de atividades, sendo a entidade promotora da Componente de Apoio
à Família (CAF), no 1º ciclo.

2.3.2. REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS
É uma mais-valia para o AETCF a existência de parcerias com outras Entidades
e Organizações (representativas das atividades de caráter cultural, artístico, científico,
ambiental ou económico do meio local ou regional) que, como parceiros ou entidades
de referência, interagem com o Agrupamento, contribuindo para a concretização do
PE e consequentemente do sucesso educativo.
No âmbito das diferentes parcerias, a relação do AETCF com a Autarquia de
Tondela reveste-se de extrema importância, atestada pela recetividade, total
disponibilidade e apoio, constituindo-se como suporte muito importante ao bom
funcionamento pedagógico/ educacional.
As principais áreas de cooperação da Autarquia decorrem do quadro legal de
competências que lhe estão conferidas onde para além da participação ativa no
Conselho Geral, apoia o Agrupamento, designadamente no respeitante ao
equipamento e mobiliário, conservação e cedência de espaços, transportes,
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Atividades Extra Curriculares (AEC), Atividades de Animação de Apoio à Família
(AAAF) e colaboração em vários projetos do Agrupamento, nomeadamente, no Plano
de Ação Estratégica (PAE), no programa de Promoção do Sucesso, no Programa de
Educação Estética e Artística (PEEA), no programa Erasmus, entre outros.

A Associação de Pais e Encarregados de Educação estabelece com o
Agrupamento uma relação de proximidade, participando e colaborando numas
actividades, dinamizando outras para os alunos, famílias e comunidade educativa.
Promove e é responsável pela componente de apoio à família e, regularmente, tem
adquirido equipamento que oferece ao Agrupamento em função de função dos
projectos e necessidades.

Destacam-se ainda as parcerias estabelecidas com:
 ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela)
 ADICES (Associação de Desenvolvimento local)
 AIRV (Associação Industrial da Região de Viseu)
 ASSOCIAÇÕES (Culturais, Recreativas e Desportivas, Centros Paroquiais, IPSS,
Casas do Povo, etc., da área de influência do Agrupamento)
 ASSOL (Associação de Solidariedade Social de Lafões)
 CENTRO DE SAÚDE (Tondela)
 CIM (Comunidade Intermunicipal) Viseu Dão Lafões
 EMPRESAS (locais, regionais e nacionais que asseguram estágios aos
formandos do Agrupamento, possibilitando experiências significativas e o contacto
com o mercado de trabalho).
 ESCOLA PROFISSIONAL (Tondela)
 GNR / ESCOLA SEGURA (Forças de Segurança)
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
 MUSEUS DO CARAMULO E TERRA DE BESTEIROS
 PROTEÇÃO CIVIL (Concelho de Tondela) e BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
(Tondela e secção da Lajeosa)
 VARIOS (Cooperativa de Solidariedade Social de Tondela)
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3. RESULTADOS ESCOLARES
Procedendo à análise dos resultados, comparativamente à taxa de sucesso
nacional, nos anos letivos 2015/2016 a 2017/2018, a taxa de sucesso no 4º, 5º, 6º, 9º
anos e ensino secundário foi sempre superior à taxa nacional.
Os cursos profissionais têm alcançado taxas de conclusão de 100%, com
reconhecida qualidade nos rankings distritais, tendo conquistado o 1º lugar em 20162017 e o 2º lugar em 2017-2018, contribuindo para o reconhecimento e valorização
dos formandos e do AETCF, nomeadamente a Escola Secundária de Molelos.
Sendo a formação integral dos nossos alunos uma preocupação e prioridade,
pretende-se dar continuidade, em termos de resultados académicos, aos resultados
obtidos em anos anteriores nomeadamente ao nível das taxas de sucesso, superiores
à média nacional.

4. ANÁLISE SWOT – DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO SÍNTESE
O presente diagnóstico resulta do cruzamento de dados com base na análise
documental, análise dos inquéritos aplicados em 2017/2018 a docentes de todos os
grupos com representação no Conselho Pedagógico, Pessoal Não Docente e alunos,
avaliação do Projeto Educativo anterior, bem como, dos diversos Planos de Ação
Estratégicos

implementados

e

em

estreita

relação

com

a

caracterização

socioeconómica e educativa traçadas. Este processo assentou assim, em dados
descritivos e qualitativos.
Deste estudo, salientam-se:
FORÇAS/RECURSOS

FRAQUEZAS/PROBLEMAS

• Boa gestão e liderança.
• Clima e ambiente salutares para a
aprendizagem.
• Estabilidade,
experiência
e
formação do corpo docente.
• Confiança dos pais/EE na prática
pedagógica.
• Dinâmica das Bibliotecas Escolares.
• Diversidade de clubes e projetos.
• Identificação e acompanhamento
sistemático
das
principais
dificuldades educativas e sociais
dos alunos.
• Possibilidade de acompanhamento

• Elevado número de alunos por turma em alguns
anos de escolaridade.
• Turmas com mais de um ano de escolaridade no 1º
ciclo.
• Baixo nível de concentração, compreensão,
expressão oral e escrita por parte de alguns
alunos.
• Falta de momentos para trabalho de equipa,
dificultando a partilha, a construção de materiais e
a reflexão de práticas pedagógicas.
• Pouco envolvimento por parte de alguns
encarregados de educação no acompanhamento
do processo educativo dos seus educandos.
• Número reduzido de Assistentes Operacionais.
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dos alunos ao longo de toda a
escolaridade obrigatória.
• Alunos
com
bom/muito
bom
desempenho
académico
e/ou
desportivo, social e cívico.
• Abandono escolar quase nulo.
• Conhecimento dos critérios de
avaliação por parte dos alunos e
EE.
• Parcerias
e
protocolos
com
entidades/instituições
locais
e
regionais.
• Associação de Pais/EE ativa.
• Equipamento informático atualizado,
no 1º Ciclo.
• Laboratórios e material didático
diversificado.
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• Dispersão
geográfica entre
os
diferentes
estabelecimentos do Agrupamento e entidades
parceiras.
• Falta de espaços educativos polivalentes e
multifuncionais para o 1º ciclo na escola sede.
• Insuficiência de espaços adequados para
atendimento aos pais/EE na escola sede.
• Falhas nas infraestruturas e equipamentos
(cobertura em amianto na escola sede e Prof
Doutor Mota Pinto e mobiliário desajustado em
algumas salas do 1º ciclo).
• Equipamento informático desactualizado.
• Falhas constantes no acesso à Internet.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

• Investimento na literacia digital.
• Articulação curricular inter e intra ciclos.
• Cursos profissionais adequados ao
mercado de trabalho.
• Recetividade
das
empresas
no
acolhimento dos alunos.
• Existência de outros espaços culturais e
educativos na comunidade.
• Boa interação entre a escola e
comunidade.
• Rede e Parcerias/protocolos com
entidades locais e regionais.
• Diversidade de projetos regionais,
nacionais e internacionais.
• Grande investimento em atividades
artísticas, culturais e desportivas,
projetos e clubes.
• Zona industrial em crescimento.

• Diminuição da população escolar.
• Decréscimo de turmas do ensino secundário.
• Corpo docente mais envelhecido.
• Burocracia externa excessiva.
• Assistentes
operacionais
colocados
em
programas ocupacionais com pouca formação e
experiência na área da educação.
• Encerramento de escolas.

Da análise reflexiva de todos os dados, surgem as questões mais relevantes ao
nível da cultura organizacional, ao nível da organização e gestão curricular e
ainda ao nível das práticas pedagógicas e medidas promotoras do sucesso
educativo. Estas vertentes encaminham-se para a construção do plano estratégico
do AETCF.
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II - PLANO ESTRATÉGICO

1. MISSÃO
O AETCF tem como Missão proporcionar a todos um serviço educativo de
excelência, desenvolvendo e valorizando conhecimentos, capacidades e atitudes
numa perspetiva de formação permanente, acompanhando as transformações
político-sociais, de modo a deixar uma marca de atualidade e de abertura para a vida.
Esta missão concretiza-se através de três eixos fundamentais: Cultura
Organizacional, Organização e Gestão Curricular e Excelência das Aprendizagens.

2. VISÃO
Pretende-se uma instituição pública de referência pela excelência da educação e
da formação pessoal e social de todos, cuja identidade se exprime no lema:
“Excelência pela Diversidade”.

3. PRINCÍPIOS
Tendo por base os quatro pilares fundamentais da educação: aprender a ser,
aprender a conhecer, aprender a viver em comum e pelo aprender a fazer (Delors,
1996) e na sequência do reconhecimento pela UNESCO das boas práticas do
AETCF, são privilegiados os seguintes princípios educativos:
 Garantir o Agrupamento como espaço de diversidade humana e de
socialização, numa perspetiva de “ensinar e conviver na diferença” (Calvo
Buezas, 1993);
 Promover o Agrupamento como espaço de aprendizagens significativas,
criativas, inovadoras e empreendedoras, tendentes ao desenvolvimento global
e harmonioso dos alunos;
 Promover o mérito e a excelência das aprendizagens, com base no equilíbrio
entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico.

4. VALORES
São consagrados valores e atitudes como: Cidadania, Participação, Liberdade,
Responsabilidade, Integridade, Curiosidade Intelectual, Excelência, Exigência e
Inovação.
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5. OPÇÕES CURRICULARES
As opções curriculares estão refletidas nos diferentes documentos orientadores
das práticas pedagógicas, nomeadamente no Plano Curricular de Agrupamento (PCA)
e nos Planos Curriculares de Turma (PCT).
Alinhadas com as áreas de competências consignadas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória e o Decreto-Lei Nº55/2018, de 6 de julho, o
planeamento curricular assenta na:
 Valorização dos vários saberes, nos quais se incluem a dimensão artística,
cientifica,

humanista,

desportiva,

as

tecnologias

de

informação

e

comunicação, o trabalho prático e experimental e a componente regional e da
comunidade local;
 O desenvolvimento de competências de pesquisa, reflexão, mobilização
crítica e autónoma de informação e avaliação, com vista à resolução de
problemas e ao reforço da autoestima dos alunos;
 Promoção de situações de comunicação e expressão em língua portuguesa e
em línguas estrangeiras nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal;
 Exercício da cidadania ativa, de participação social, em contextos de partilha
e de colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade;
 Implementação do trabalho de projeto com dinâmicas pedagógicas centradas
no trabalho dos alunos, proporcionando aprendizagens significativas.

6. EIXOS ESTRATÉGICOS DE AÇÃO
Sendo um documento de planeamento estratégico de longo prazo, este PE
serve de orientação à operacionalização das planificações que estão destinadas à
sua concretização, relativamente a períodos de tempo mais curtos e de caráter mais
específico, tais como: o Regulamento Interno (RI), o Plano Anual de Atividades (PAA)
e os Planos Curriculares e de Trabalho das Turmas. Estes documentos permitirão
concretizar, anualmente, as linhas de atuação nas diversas áreas de intervenção,
tendo em conta os diferentes intervenientes no processo educativo.
Os eixos de intervenção definidos estão dependentes entre si, mas são
passíveis de separação em termos concetuais e nas suas manifestações práticas. Na
sua génese, visam estabelecer as linhas de intervenção prioritárias, fundamentadas
no diagnóstico concebido previamente.
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Eixo 1
Cultura
Organizacional

Eixo 2
Organização e
Gestão
Curricular

“Excelência
pela
Diversidade”

Eixo 3
Excelência das
Aprendizagens

Em cada eixo estão delineados domínios específicos de intervenção:

Eixo 1- Cultura Organizacional
. Identidade e Imagem
. Relação Escola/Família e Comunidade
. Comunicação e Informação

Eixo 2- Organização e Gestão Curricular
. Liderança e Gestão
. Organização/Planeamento Curricular
. Articulação e Flexibilidade Curricular

Eixo 3- Excelência das Aprendizagens
. Práticas Pedagógicas e Medidas Promotoras de Sucesso Educativo
. Resultados
. Avaliação e Monitorização das Aprendizagens
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EIXO DE AÇÃO 1 - CULTURA ORGANIZACIONAL

Identidade e Imagem

Domínios

Objetivos

- Persistir no desenvolvimento de
uma visão estratégica para afirmar o
sentido de pertença e de
identificação da comunidade com o
Agrupamento.

Estratégias Gerais
- Divulgação junto dos vários públicos da
Missão, da Visão e dos Valores do
Agrupamento;

Metas
- Dinamizar anualmente círculos de discussão e
reflexão sobre o funcionamento da escola e a
ação educativa;

- Realização de encontros/atividades que
solicitem a cooperação entre alunos,
professores, encarregados de educação e
outros;

- Realizar ao longo do ano, atividades que
contribuam para melhorar os relacionamentos e
o bem-estar docente e não docente;

- Partilha de saberes, numa perspetiva de
educação e formação permanente,
revelando
iniciativas,
empenho
e
disponibilidade para participar e integrar
equipas de trabalho;

- Aumentar a participação do corpo docente em
atividades/equipas
de
trabalho
na
realização/organização de festividades (Ceia de
Natal, Passeio Escolar, Concerto Final de ano,
…).

Relação Escola/Família e
Comunidade

- Estimular a participação dos
pais/encarregados de educação nas
diversas atividades escolares;
- Promover o intercâmbio entre
escolas/instituições de carácter
educativo, recreativo e cultural;
- Envolver a comunidade educativa
nos processos formativos dos
alunos, reforçando parcerias e
protocolos.

- Realização, ao longo do ano, de
atividades que contribuam para melhorar
as inter-relações e bem-estar entre os
diferentes agentes educativos;
- Estabelecimento de parcerias com as
autarquias e associações empresariais;
- Estabelecimento de protocolos e
parcerias com outras escolas da região e
outras entidades;

- Nº, tipos e formas dos
momentos de
partilha/círculos;
- Nº e análise das
sugestões;
- Tipos de atividades
realizadas;

- Disponibilização de caixa de sugestões
(física ou virtual) para recolha de opiniões.

- Fomentar uma cultura de
participação e inovação pedagógica;

Indicadores
- Momentos e formas de
apresentação da Missão,
da Visão, dos Princípios e
dos Valores do
Agrupamento;

- Realizar anualmente encontros, debates,
ações de sensibilização com os pais/EE;
- Aumentar parcerias/protocolos com a
Autarquia Local, outras escolas e outras
entidades empresariais;

- Relatórios de avaliação;
- Número de participações
e tipo de intervenientes.
- Nº de acontecimentos e nº
de participantes;
- Grau de satisfação da
comunidade educativa.

- Realizar atividades anuais que permitam a
participação dos Pais/Encarregados de
Educação na vida escolar dos alunos dos
diferentes ciclos.

- Promoção de atividades que permitem a
participação dos Encarregados de
Educação e outros na vida escolar, como
verdadeira forma de parceria educativa.
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Melhorar
os
circuitos
de
comunicação interna e externa, em
termos de segurança, atualidade e
rigor no tratamento de informação;
- Garantir e modernizar
equipamentos e serviços;

os

- Implementar estratégias de
marketing para a divulgação das
boas práticas do AETCF.

- Divulgação das boas práticas e dos
acontecimentos
significativos
do
Agrupamento;
- Divulgação das “mais-valias” e dos
resultados / experiências inovadoras
resultantes de cada projeto/atividades
desenvolvidas;
- Melhoria e incentivo à utilização das
ferramentas de comunicação digitais.
(formação a pessoal docente e não
docente).

- Divulgar, anualmente,
Agrupamento;

boas

práticas

do

- Tipo e qualidade das boas
práticas desenvolvidas;

- Aumentar a divulgação do Agrupamento,
através dos diversos meios de comunicação
locais e nacionais (rádio, jornais e página Web);

- Tipo e forma de
Comunicação e difusão da
informação;

- Melhorar a atratividade e funcionalidade da
página WEB;

- Qualidade e
funcionalidade da página
WEB;

- Dinamizar, anualmente, círculos de discussão
e reflexão de experiências inovadoras;
- Realizar ações de formação, destinadas a
pessoal docente e não docente para melhorar a
utilização das ferramentas de comunicação
digitais.

- Nº de círculos efetuados;
- Nº de intervenientes;
- Nº e tipo de ações
realizadas.
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EIXO DE AÇÃO 2 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR

Liderança e Gestão

Domínios

Objetivos

Estratégias Gerais

- Melhorar a capacitação
organizacional, como ferramenta
estratégica, promovendo a
liderança, a formação e a
flexibilidade curricular;

- Valorização e incentivo à discussão
pedagógica, à troca de experiências e ao
planeamento de projetos interdisciplinares
(círculos de estudo, ações de
sensibilização/formação, apresentação de
projetos…);

- Incentivar a realização de
projetos curriculares adequados à
diversidade dos alunos/turma;

- Sensibilização dos órgãos de gestão intermédia
para a conceção, elaboração e avaliação de
projetos curriculares;

- Promover a corresponsabilização
dos assistentes operacionais no
serviço educativo;

- Continuação da realização de sessões de
formação com os assistentes operacionais na
área da educação;

- Melhorar os espaços educativos;

- Criação de uma equipa de trabalho para
redimensionar os espaços educativos do
Agrupamento;

Metas

Indicadores

- Realizar, regularmente, momentos formais e
informais de formação/partilha de
experiências e conhecimentos;

- Quantidade e
qualidade das sessões
de formação/partilha;

- Concretizar projetos curriculares inter e
transdisciplinares inovadores
(investigação/ação);

- Melhoria do grau de satisfação e
participação do pessoal não docente (PND).

- Documentos
orientadores da
escola;
- Quantidade e
qualidade das
intervenções
realizadas;

- Criar um gabinete próprio para atendimento
aos encarregados de educação, na escola
sede;

- Nº e qualidade de
projetos
desenvolvidos;
- Grau de satisfação e
participação do PND
na vida escolar;
- Gabinete de
atendimento aos pais
e encarregados de
educação;

Página 28

Organização/ Planeamento Curricular

Projeto Educativo 2018/2021
- Melhorar o desempenho em cada
uma das estruturas de orientação
educativa do Agrupamento de
modo a desenvolver metodologias
diferenciadas e articuladas com os
saberes, interesses e motivações
dos alunos;
- Promover o planeamento e a
articulação curricular entre ciclos e
áreas disciplinares;
- Apostar na dinamização do
trabalho de projeto e no
desenvolvimento de experiências
de comunicação e expressão;
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- Manutenção de equipas pedagógicas para
planeamento de projetos de flexibilidade
curricular (transdisciplinar) com caráter vertical e
numa perspetiva de ciclo;
- Manutenção de equipas pedagógicas para
planeamento curricular com caráter horizontal e
numa perspetiva de ciclo;
- Realização de ações de formação no âmbito do
planeamento da gestão curricular;

- Realizar reuniões de trabalho colaborativo
por período e por grupo disciplinar, no âmbito
do planeamento curricular;
- Melhorar o planeamento e a participação em
Projetos e/ou atividades constantes no PAA,
PCT e PTT, BE, bem como noutros projetos;

- Atas;
- Relatórios de grupo
ano;
- Relatórios de
avaliação do PAA,
PTT, PCT e BE;
- Grau de adesão e de
satisfação dos alunos;

- Investir no trabalho em equipa e colaborativo;
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- Promover uma cultura de
flexibilidade e articulação
curricular;
- Reforçar dinâmicas de ação
pedagógicas e didáticas
inovadoras, centradas na
diversidade dos alunos.
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- Realização de apresentações de projetos
internos e externos a todos os docentes;
- Incentivo à partilha de conhecimentos e à
articulação curricular;

- Melhorar a organização e o planeamento de
projetos de intervenção locais/nacionais,
capazes de articular diversos saberes e
promover a aquisição de competências e o
sucesso dos alunos;

- Capacitação dos docentes no uso de
tecnologias e metodologias de trabalho ativas no
processo ensino/aprendizagem;

- Proporcionar a todos os docentes ações de
formação no domínio da flexibilidade
curricular;

- Incentivo à articulação com as Bibliotecas
Escolares, enquanto centro de recursos
educativos;

- Realizar atividades anuais de articulação
curricular entre 1ºCEB/JI, 2º CEB/ 1º CEB, 3º
CEB/2º CEB e secundário/ 3º ciclo;

- Incentivo ao desenvolvimento de projetos de
articulação curricular no âmbito da cidadania.

- Articular atividades curriculares com as
Bibliotecas Escolares;

- Nº de encontros
formais e informais
realizados;
- Nº de projetos no
âmbito da Cidadania e
Desenvolvimento;
- Avaliação final dos
projetos.

- Desenvolver atividades/projetos de
articulação curricular, no âmbito da disciplina
Cidadania e Desenvolvimento, no Ensino
Básico;
- Promover a interdisciplinaridade e a
articulação curricular na utilização das TIC em
todas as turmas (Projetos de Turma).
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EIXO DE AÇÃO 3 - EXCELÊNCIA DAS APRENDIZAGENS

Práticas Pedagógicas e Medidas Promotoras de Sucesso Educativo

Domínios

Objetivos

Estratégias Gerais

- Desenvolver atividades que
promovam a melhoria das
atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e
sociais;

- Incentivar os alunos a elaborar trabalhos no
âmbito da Cidadania e Desenvolvimento;

- Promover cenários de
aprendizagem inovadores em
contexto de sala de aula;

- Distinguir e premiar atitudes e valores dos alunos;

- Desenvolver atividades que
promovam a melhoria cívica dos
alunos;
- Realizar projetos pedagógicos
que desenvolvam a proficiência
da leitura e escrita, na língua
materna;
- Desenvolver atividades
pedagógicas que promovam a
educação ambiental e a
educação para a saúde;
- Promover Atividades de
Enriquecimento Curricular e
Extracurriculares;

- Criação nas escolas de espaços para exposição
dos trabalhos realizados (“Galeria dos Valores”);

- Melhoria das práticas letivas, tendo em conta a
integração de competências sociais e cívicas e
competências transversais;
- Integração plena dos alunos, promovendo as
adequações necessárias relativas ao seu processo
de ensino e aprendizagem e avaliação;
- Promoção do trabalho de equipa, assegurando
momentos de partilha, construção de materiais e
reflexão de práticas pedagógicas;
- Aperfeiçoar a adequação das estratégias de
ensino às características dos alunos, partindo dos
seus interesses, motivações e necessidades;
- Sensibilização dos pais/EE na participação das
atividades escolares em contexto de sala de aula;

Metas
- Reduzir casos de inadaptação escolar;
- Melhorar o desempenho social e cívico dos
alunos;
- Aumentar o número de alunos participantes
em projetos relevantes, da sua iniciativa ou
doutrem;
- Melhorar a conceção e planificação das
práticas pedagógicas, tendo em vista a
rentabilização de recursos informáticos e a
utilização da BE;
- Melhorar a conceção e o desenvolvimento
de projetos, de modo a valorizar a
participação dos alunos na resolução de
problemas da turma, da escola e/ou do meio;
- Melhorar o grau de inclusão de todos os
alunos, assegurando uma educação
adequada às potencialidades e à diversidade
de cada aluno;

Indicadores
- Qualidade e impacto
dos trabalhos
realizados;
-Nº de
ocorrências/participaç
ões registadas;
- Nº de alunos
distinguidos (ex. Nº de
alunos no Quadro de
Mérito, TOP Leitor,
Cartão de Pontos...);
- Nº de alunos que
manifestam bem-estar;
- Grau de adesão e
participação dos
pais/EE;

- Aumentar a participação dos pais/EE em
atividades escolares em contexto de sala de
aula;

- Assegurar respostas educativas
que adequem o processo de
ensino e aprendizagem a todos
os alunos;
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- Desenvolver o processo de
ensino/aprendizagem
perspetivando a melhoria da
qualidade das aprendizagens e o
sucesso de todos alunos.
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- Analisar/refletir sobre o percurso
educativo/formativo de cada criança, tendo em
conta os resultados da avaliação formativa,
sumativa e no final do ano letivo.

- Melhorar o índice de sucesso e qualidade
de sucesso em todos os anos de
escolaridade.

- Metas do PE;
- Grau de
cumprimento das
metas do PE;
- Resultados
registados no MISI;
- Histórico dos
resultados internos e
externos do AETCF.

Avaliação e monotorização das
aprendizagens

Avaliação e monitorização das
aprendizagens

Projeto Educativo 2018/2021

- Melhorar os processos de
avaliação das aprendizagens.

- Consolidação de práticas de autorregulação e
melhoria;
- Diversificação de práticas e instrumentos de
avaliação.

- Aumentar os momentos de
autorregulação/autoavaliação das
aprendizagens dos alunos;
- Incluir nos critérios de avaliação a
participação dos alunos em atividades de
enriquecimento curricular.

- Critérios específicos
de avaliação;
- Diversidade de
instrumentos de
avaliação utilizados;
- Níveis de sucesso/
insucesso por ano de
escolaridade e ciclo.

Página 32

Projeto Educativo 2018/2021

“Diversidade e Excelência”

III - AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO

AVALIAÇÃO
A avaliação do PE será realizada numa vertente quantitativa e qualitativa e permitirá
identificar e analisar a operacionalização dos objetivos, assim como conhecer o grau de
consecução das metas assumidas, promovendo a reflexão e eventuais reformulações,
num contínuo aperfeiçoamento das práticas, definindo ou reajustando estratégias de
melhoria. A avaliação da sua implementação insere-se num processo participativo,
contínuo, no final de cada ano letivo e no final da sua vigência. Para o efeito, será criada
uma equipa de docentes que fará o acompanhamento e avaliação do PE no sentido de:
 Constatar a operacionalização dos objetivos e metas à realidade concreta e
específica da escola;
 Aferir o grau de consecução dos objetivos definidos;
 Verificar em que medida se concretizaram os objetivos do PE.

DIVULGAÇÃO
Este PE entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo Conselho Geral e
estará disponível na página eletrónica do AETCF e em suporte de papel na Escola Sede,
na Escola Secundária de Molelos e na Escola Básica Dr. Mota Pinto/Lajeosa do Dão,
para consulta de toda a comunidade educativa. A Associação de Pais/Encarregados de
Educação deverá ter, também, um papel fundamental na sua divulgação, pelos meios
que considerarem convenientes.
Sendo o PE, por natureza, aberto, deve constituir referência para a construção do
presente e do futuro deste Agrupamento.
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V - Glossário

AETCF

Agrupamento de Escolas Tondela Cândido de Figueiredo

ASSOL

Associação de Solidariedade Social de Lafões

BE

Bibliotecas Escolares

CAA

Cento de Apoio à Aprendizagem

CPCJ

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

DUA

Desenho Universal de Aprendizagem

EMAEI

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Aprendizagem

IPI

Intervenção Precoce na Infância

PAA

Plano Anual de Atividades

PE

Projeto Educativo

RBE

Rede Bibliotecas Escolares

RI

Regulamento Interno

SPO

Serviço de Psicologia e Orientação
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VI - ANEXOS
Tabela 1
Distribuição dos alunos por nível de ensino
Total de alunos do
AETCF

Total de alunos por nível de ensino ou Turma

Nº de turmas

Pré-escolar
Ensino Básico

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
10ºAno
11ºAno
12ºAno
1ºCPTAT
2ºPTAR3
12ºPTAR2

1029

1394
Ensino secundário

69

Ensino Profissional

44

Tabela 2
Número de Alunos beneficiados pela Acão Social Escolar
Pré – esc.
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
259 alunos 521 alunos
282 alunos
226 alunos
Esc. Esc. Esc. Esc. Esc. Esc. Esc. Esc. Esc. Esc.
A
B
A
B
A
A
B
C
B
C
12

8

72

7,9%

119

52

59

36,7%

9

51

50

42,5%

10

252

15

521
282
226
27
17
25
12
18
14

26
15
13
1
1
1
1
1
1

Secundário
69 alunos
Esc. Esc. Esc.
A
B
C
21

49,1%

18

10

71%

491
alunos a
bonificar
36,2%

Tabela 3
Nº de alunos com medidas seletivas e medidas adicionais do D.L. 54/2018
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Ens. Sec.
Dec-lei

Total
1357

TOTAL

Medidas seletivas

12

8

17

----

37

Medidas adicionais

6

1

4

6

17

54/2018 de 6
de julho

Tabela 4
Acompanhamento e Terapias
MEDIDAS SELETIVAS (artigo 9º do decreto lei 54/2018 de 6 de julho)
Acompanhamento
e Terapias

Nº de alunos
Nível de ensino

TF

PSI

TF
PSI

TF
PSI
TO

TF
PSI
HIPOT.
APPDAV

3

13

13

2

1º ciclo: 2
2º ciclo:1

1º ciclo: 0
2º ciclo:2
3º ciclo:11

1º ciclo: 7
2º ciclo:5
3º ciclo:1

1º ciclo: 2

1
1º ciclo: 1

REDUÇÃO Nº DE
ALUNOS/TURMA

5
3º ciclo:5

Legenda: TF: Terapia da Fala; PSI: Psicologia; HIPOT: Hipoterapia; APPDAV: Associação Portuguesa Para as Perturbações do
Desenvolvimento e Autismo de Viseu
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Tabela 5
Acompanhamento e Terapias
MEDIDAS ADICIONAIS (artigo 10º do decreto lei 54/2018 de 6 de julho)
Acompanhamen
to e Terapias

TF
PSICOM.
HIPOT.
APCV

TF
PSICOM.
PSI
TO

PSICOM.
APVC
HIPOT.

TF
PSICOM.
HIPOT.
TO

TF
PSICOM.
HIPOT.
HIDROT.
TO

PSI
FISIOT.

TO
ACAPO

REDUÇÃO
Nº DE
ALUNOS/T
URMA

Nº de alunos
Nível de ensino

1
1ºciclo:
1

3
1ºciclo:1
2ºciclo:1
3ºciclo:1

1
1º ciclo:
1

3
1º ciclo: 3

1
3º ciclo:1

1
Sec.:1

1
Sec.:1

6
3º ciclo:2
Sec.: 4

Legenda: TF: Terapia da Fala; PSI: Psicologia; HIPOT: Hipoterapia; APPDAV: Associação Portuguesa Para as Perturbações do
Desenvolvimento e Autismo de Viseu; APCV: Associação de Paralisia Cerebral de Viseu; HIDROT: Hidroterapia; FISIOT: Fisioterapia;
ACAPO: Associação dos Cegos Amblíopes de Portugal.

Tabela 6
EMAEI
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)
Elementos permanentes da Equipa:
Elementos variáveis da Equipa:
 Um dos docentes que coadjuva a Diretora do
 O docente titular de grupo/turma ou o diretor de
AETCF;
turma do aluno, consoante o caso;
 Um docente de educação especial;
 Um docente de educação especial;
 Três elementos do conselho pedagógico com
 Outros docentes do aluno;
funções de coordenação pedagógica de
 Técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão
diferentes níveis de educação e ensino;
(CRI) e outros técnicos que intervém com o aluno;
 A psicóloga do Agrupamento.
 O aluno;
 Pais ou encarregados de educação;
 Outros elementos da escola e/ou da comunidade
considerados relevantes.

Tabela 7
Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento
JI
Adiça
Botulho
Canas Sta. Mª
Lobão da Beira
Molelos
S. Miguel
Tondela
Lajeosa do Dão
Parada de Gonta
Alvarim
Sabugosa
Tonda

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
1º Ciclo
1º/2ºCiclo
1º/2º/3ºCiclo
Adiça e Outeiros
de Baixo
EB de Tondela
EB Dr. Mota
Pinto/Lajeosa do
Canas Sta. Mª
Dão
Lobão da Beira
Molelos
S. Miguel Out.
Tonda

3º Ciclo/ Sec.
Escola Sec. de Molelos

Tabela 8
Bibliotecas Escolares do Agrupamento

Bibliotecas Escolares

Centro Escolar de Tondela
EB de Canas de Sta. Maria
EB de Molelos
EB de Tonda
EB Dr. Mota Pinto (Lajeosa)
Escola Secundária de Molelos
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Tabela 9
Pessoal Docente e Técnicos
PESSOAL DOCENTE e TÉCNICOS
Educadoras
de Infância

1º
Ciclo

19

Grupo
120

37

2

2º
Ciclo
40

3º Ciclo
e Ens.
Sec.
39

TOTAL

Educação
Especial

Técnicos
Especiais

Psicóloga

13

3

1

AEC

15

169

Tabela 10
Pessoal Não Docente
PESSOAL NÃO DOCENTE
Chefe de serviço Administração Escolar
Assistentes Técnicos

Encarregado de Pessoal
Assistentes Operacionais

Escola Sede
Escola Sec. Molelos
Escola EB Prof. Mota Pinto
Escola Sede (Tarefeiros)
Esc. Sec. Molelos
Escola EB Prof. Mota Pinto
1º ciclo e J. Infância
Contratados pelo Município

Total

1
7
2
1
1
23
15
10
8
27
95

Tabela 11
Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares
DEPARTAMENTO
Ed. Pré-Escolar
1º CEB
Línguas

CSH
(Ciências Sociais e
Humanas)
MCE
(Matemática e Ciências
Experimentais)

Expressões

GRUPOS DISCIPLINARES / DISCIPLINAS
Grupos etários (idades)
Grupos de nível (anos escolaridade)
Português
Inglês
Português
Francês
Inglês
Espanhol
História e Geografia de Portugal
História
Geografia
Filosofia/EMRC
Matemática /Ciências Naturais
Matemática
Física e Química
Ciências Naturais /Biologia /Geologia
Informática
Ed. Visual/Ed. Tecnológica
Ed. Musical / Música
Ed. Física.
Ed. Especial 1

EPE
1º CEB
2º CEB
1º/2º CEB
3ºCEB/Sec.
3º CEB /Sec.
3º CEB /Sec.
3º CEB /Sec.
2º CEB
3º CEB /Sec.
3º CEB /Sec.
Sec.
2º CEB
3º CEB /Sec.
3º CEB /Sec.
3º CEB /Sec.
3º CEB /Sec.
2º CEB/3º CEB
2º / 3ºCEB
2º CEB/3ºCEB/Sec.
EPE/1º/2º/3º/Sec.
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Tabela 12
Matriz Curricular

1º Ciclo

Carga Horária
Semanal -Horas

Carga Horária
Semanal -Horas

Carga Horária
Semanal -Horas

1º e 2º Ano

3ºAno

4ºAno

7

6

7

7
3
4
0,5

6,5
3
4
0,5

7
4
3
0,5

1
0

0,5
2

1
2

2,5

2,5

2,5

1

1

1

Componentes de currículo
Português
Matemática
Estudo do Meio
Educação Artística/Ed Física ( c)
Apoio ao Estudo (d)
Oferta complementar ( e)
Inglês
Intervalo
Cidadania e Desenvolvimento + TIC (f)
Educação Moral e Religiosa (h)

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho

2º Ciclo

Carga Horária
Semanal
5ºAno
45'

Carga Horária
Semanal
6ºAno
45'

Línguas e estudos Sociais
Português
Inglês
História Geografia de Portugal
Cidadania

525 min

525 min

Matemática e Ciências
Matemática
Ciências Naturais
Ed Artística e Tecnológica
Ed Visual
Ed Tecnológica
Ed Musical
Tec Inf Comunicação

350 min

Ed Física

150 min

Componentes de currículo

5
3
3
1

5
3
3
1
350 min

5
3
325 min

5
3
325 min

2
2
2
1
3

2
2
2
1
150 min

EMRC ( c )

(c)

(c)

Oferta complementar
Apoio ao estudo (e)
Complemento a Ed Artística (f)

(d)

(d)

100

100

100

100

3

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho
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2º Ciclo
Curso Básico de Música

Componentes de currículo

Carga Horária
Semanal
5ºAno
45'

550 min
Línguas e estudos Sociais
5
Port
3
Ing
3
HGP
1
Cidadania
350 min
Matemática e Ciências
5
Matemática
3
CN
90 min
2
EV
135 min
3
Ed Física
315 min
Formação Artística Especializada
3
Formação Musical (d)
2
Classe de Conjunto (d)
2
Instrumento
(e)
EMRC ( e )
(h)
Oferta complementar (h)
De acordo com a portaria 223-A/2018 de 3 de agosto

Carga Horária
Semanal
6ºAno
45'
550 min
5
3
3
1
350 min

135 min
315 min

5
3
2
3
3
2
2

(e)
(h)
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3º Ciclo

Carga Horária
Semanal
7º
45'

Carga Horária
Semanal
8º
45'

Carga Horária
Semanal
9º
45'

Português

200 min

200 min

200 min

Língua estrangeira
Inglês
LE II

250 min

Ciências sociais e humanas
História
Geografia
Cidadania e Desenvolvimento

275 min

Matemática
Ciências Físico Naturais
Ciências Naturais
Físico-Química
Ed Artística e Tecnológica
Ed Visual
Complemento à Ed Artística (c)
Tec Inf Comunicação

200 min

Ed Física

150 min

EMRC (d)

(d)

(d)

(d)

Oferta complementar

(e)

(e)

(e)

Componentes de currículo

4

250 min
3
3
225 min

4

250 min

225 min

4

300 min
3
3

175 min

2
2
1
200 min

175 min

3
4
175 min

2
1
1
150 min

4

300 min
4
3

2
1
1
3

3
3

2
2
1
200 min

4

250 min
3
3

3
2
1

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho

4

3

2
1
1
150 min

3

Em vigor no ano
letivo 2020/21

Nota: Esta matriz pode ser acrescida de 45 minutos, alternadamente e no 3º ciclo, na disciplina de
matemática e de português com recurso ao crédito horário
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Secundário

Carga Horária
Semanal
10º
45'

Carga Horária
Semanal
11º
45'

Carga Horária
Semanal
12º
45'

Português
Língua Estrangeira I, II ou II (b)
Filosofia
Ed Física

180 min
150 min
150 min
150 min

4
4
4
4

180 min
150 min
150 min
150 min

4
4
4
4

200 min

5

150 min

4

Trienal

250 min

6

250 min

6

270 min

6

270 ou 315 min

7
7

270 ou 315 min

7
7

Componentes de currículo

Opções (d)
Bienal I
Bienal II
Opção (e)
Anual 1

270 ou 315 min

270 ou 315 min

150 min
4
150 min

Opção (f)
Anual 2 (g)

4
(h)

EMRC (h)

(h)

(h)
Em vigor no ano
letivo 2020/21

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho

Curso Profissional

Componentes Formação

10º
Horas Tempos
Semanal
Anuais
45'

11º
Horas Tempos
Semanal
Anuais
45'

Formação Sociocultural

418

Português

107

143

4

107

143

5

106

141

5

320

Ling Estrangeira

86

115

3

67

89

3

67

89

3

220

Área de integração

75

100

3

75

100

4

70

93

3

220

TIC

100

133

4

Ed Física

50

67

2

Formação Científica

255

Matemática

100

133

4

Geografia

75

100

3

65

87

3

60

80

3

200

História e Cultura Artes

80

107

3

65

87

3

55

73

3

200

Formação Técnica

375

Técnicas de Turismo

75

100

3

75

100

4

75

100

4

225

OTEAT

125

167

5

100

133

5

100

133

5

325

CPPAT

175

233

7

125

167

6

125

167

5

425

CLECAT

50

67

2

50

67

2

100

Form contexto de trabalho

300

300

400

21

28

30

EMRC
TOTAL

1078

299

12º
Horas Tempos
Semanal TOTAL
Anuais
45'
283

100
50

67

2

130

1

40

53

2

115

140
500
100

350

40

1000

30
1109

350

40

1

1075

600
1

1069

81
3256
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Tabela 13
Clubes/Projetos/Concursos
CLUBES
Clube Artistas Digitais
Academia Digital: Clube de
Arte & Tecnologia
Clube de Artes
Clube Europeu
Grupo Coral e Instrumental
Ateliê de Arte

PROJETOS

CONCURSOS
Media@ção.
(RBE)
“Imagens Contra
a Corrupção”
FAQtos

Programa de Educação para a Saúde (PES)
Desporto Escolar
Biblioteca Escolar
“Laboratórios Vivos”
Erasmus+
Jornal on line “As nossas vozes”
Projeto 80 - Conservar a Biodiversidade
Universidade de verão
e-learning
Ger@ções – Programa de desenvolvimento de Competências
sócio emocionais para crianças e jovens
Programa de Educação Estética e Artística
Projeto “Som dos livros”
Projeto “Famílias Incríveis”
Projeto “Engenheiras por um dia”
Projeto de iniciação à natação (Tonda)
Projeto “A brincar, a brincar vamos nadar” (JI de Sabugosa)
Projeto “Mãos que partilham”
Projeto “Voar a cavalo”
Projeto “Qualidade de vida”
«Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?»
Projeto de empreendedorismo “A aventura do Gaspar e de Maria”
Projeto “Missão Up”

Tabela 14
Taxas de sucesso por Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo do AETTCF e Nacional
Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

2015/2016
Taxa de sucesso

2016/2017
Taxa de sucesso

2017/2018
Taxa de sucesso

UO

Nacional

UO

Nacional

UO

Nacional

95.3 %

92.6%

96.4 %

93.7%

96.6 %

94.1%

Vocacional

90.7 %

87.9 %

93.8 %

83.9 %

-

-

Regular

95.5 %
99.2 %

92.8 %

94.4 %

96.6 %

94.3 %

100.0 %

96.4 %
99.1 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

92.3 %

90.4 %

88.8 %

92.0 %

92.8 %

3º Ano

100.0 %

96.9 %

97.0 %

97.7 %

86.5 %
96.1 %

4º Ano

100.0 %

97.5 %

100.0 %

97.9 %

99.2 %

97.9 %

5º Ano

98.1 %

92.4 %

98.2 %

93.3 %

99.3 %

93.8 %

6º Ano

94.6 %
78.4 %

92.7 %

98.2 %

94.5 %

86.4 %

98.8 %
84.8 %

93.8 %

7º Ano

87.8 %

93.8 %

89.4 %

8º Ano

88.2 %

91.5 %

97.1 %

92.9 %

94.6 %

92.6 %

9º Ano

98.4 %
89.2 %

89.9 %
83.3 %

100.0 %
90.8 %

92.4 %
83.9 %

100.0 %
91.9 %

92.3 %
84.7 %

Regular CH

88.0 %

81.7 %

87.0 %

82.0 %

88.2 %

82.8 %

Profissional

92.3 %

88.9 %

100.0 %

91.1 %

100.0 %

91.4 %

Básico

1º Ano
2º Ano

Secundário

97.7 %

Dados do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE)
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