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Introdução 

A partir da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (L.B.S.E.), Lei nº 46/86, de 14 de 

outubro, tem-se vindo a pôr em prática um conjunto de medidas que refletem uma progressiva 

tendência para alguma autonomia das escolas. Esta autonomia tem implícita a capacidade da 

escola, enquanto organização, de definir uma política própria expressa num projeto educativo 

próprio – o Projeto Educativo de Escola1. 

Este facto, por sua vez, insere-se numa orientação da política educativa nacional que prevê a 

transferência de poderes de decisão para planos mais aproximados das populações, 

acompanhados por uma preocupação com a reorientação da escola, entendida antes como um 

serviço de estado, para uma escola, entendida agora como organismo público ao serviço da 

comunidade. 

Posteriormente, a constituição dos agrupamentos e dos mega agrupamentos, veio integrar as 

escolas em torno de um projeto educativo comum, sendo este projeto um dos fundamentos para 

a agregação das escolas e de agrupamentos, juntamente com o objetivo de proporcionar um 

percurso sequencial e articulado dos alunos e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos 

de ensino. 

Tendo em conta estes pressupostos e a agregação que se verificou, em 2012, dos antigos 

Agrupamentos de Coronado e Covelas e do Agrupamento de Castro, a consecução deste Projeto 

Educativo permite a atribuição de um sentido comum à ação educativa e utiliza as capacidades 

dos seus profissionais para elaborarem as respostas apropriadas à diversidade de problemas com 

que estão confrontados, através de planos de ação estratégica complementares: os planos 

curriculares de turma e os planos anuais de atividades. 

O presente Projeto Educativo apresenta-se estruturado em três partes. Na primeira parte faz-se 

uma caracterização do Agrupamento e da comunidade educativa: alunos, pessoal docente e não 

docente, pais e encarregados de educação. Na segunda parte faz-se um diagnóstico do 

Agrupamento onde se abordam os resultados escolares dos nossos alunos, internos e externos, 

por ciclo de ensino e apresenta-se a análise das condições do sucesso educativo a partir dos 

resultados da auscultação dos diversos representantes da comunidade educativa. Na terceira e 

                                                           
1
O Decreto- Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, refere o Projeto Educativo como um 

dos instrumentos do exercício da autonomia dos agrupamentos de escolas, sendo que este documento consagra a orientação educativa do 
agrupamento de escolas para um horizonte de três anos. 
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última parte apresentam-se as prioridades educativas organizadas por metas e objetivos 

estratégicos a atingir, enunciados a partir de três grandes áreas de intervenção: resultados 

escolares, serviço educativo e organização e funcionamento do Agrupamento. Por fim, faz-se um 

enquadramento sobre as estratégias de operacionalização e de avaliação do Projeto Educativo. 

 

Caracterização do Agrupamento e da Comunidade Educativa 

Localização Geográfica do concelho da Trofa  

O Concelho da Trofa situa-se na margem esquerda do Rio Ave e faz fronteira com os concelhos de 

Santo Tirso, Vila do Conde, Maia e Vila Nova de Famalicão. A sua área bruta é de 72 Km2.  

Situado no Núcleo de Unidade Territorial II Norte (NUT II - Norte) / Ave (NUT III – Ave), o Concelho 

da Trofa foi 

inicialmente 

constituído por oito 

freguesias. 

Atualmente, de 

acordo com a reforma 

administrativa do 

território das 

freguesias 

implementada pela Lei 

n.º 11-A/2013, de 28 

de janeiro, é constituído por 5 freguesias: União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, Covelas, 

Muro, União das Freguesias do Coronado (São Mamede e São Romão) e União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago).  
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Rede Viária 

O Concelho da Trofa é atravessado por dois eixos de carácter nacional e regional, ligando os vários 

aglomerados: a EN14 que liga o 

Porto a Braga e atravessa a Trofa 

na zona mais a poente; a EN 104, 

eixo transversal que acompanha o 

rio Ave e liga Azurara (Vila do 

Conde) a Santo Tirso. A EN 318 

atravessa a Vila de Coronado e faz 

a ligação à EN 14. O Concelho é 

ainda atravessado pela A3 que 

liga o Porto a Valença. As 

restantes vias rodoviárias são de 

carácter municipal. 

É também servido por duas linhas ferroviárias: a linha do Minho que liga o Porto - S. Bento a Viana 

do Castelo e a Linha de Guimarães que liga esta cidade à cidade da Trofa. 

A ligação Porto - Senhora da Hora à Trofa encontra-se desativada e afeta, em projeto, à rede de 

Metro Ligeiro do Porto. 

Caracterização do Meio Envolvente 

Habitam no concelho da Trofa cerca de 39 mil pessoas, e a sua grande maioria (72% da população) 

tem idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, estando assim naquela que é chamada idade 

ativa. Segundo os dados estatísticos da PORDATA, Base de Dados de Portugal Contemporâneo, 

organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o número de jovens na Trofa tem 

diminuído ao longo dos anos, verificando-se um decréscimo de 5% desde 2001 até ao ano de 

2011. Assim sendo, no ano de 2011 habitavam na Trofa cerca de 5900 jovens, o que corresponde a 

15% da sua população total. Contrariando os dados da população jovem, a população com mais de 

65 anos subiu 3%, desde 2001 até ao ano de 2011. Habitavam na Trofa no ano de 2011, segundo 

ainda dados da PORDATA, cerca de 5000 idosos, o que corresponde a 13% da sua população total. 
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Estrutura etária do Concelho da Trofa 

Ano Total 0 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 64 anos 65 ou mais 

2001 37 581 7206 19,2% 5860 15,6% 20762 55,2% 3753 10% 

2011 38 999 6077 15,6% 4987 12,8% 22683 58,2% 5252 13,5% 

(Fonte INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001 e 2011) 

Atividades económicas e emprego 

De acordo com os dados do Diretório de Empresas Portuguesas (2011), o número total de 

empresas existentes no Concelho da Trofa totalizava 2667 com uma distribuição de 2% para o 

sector primário, 46 % para o sector secundário e 56,9% para o sector terciário.  

Quanto ao desemprego, em Setembro de 2012, no que respeita ao concelho da Trofa, este 

apresenta a maior taxa de desemprego na Região do Baixo Ave, cerca de 20,96%, seguindo-se o 

concelho de Santo Tirso cuja taxa de desemprego ronda os 19,84%. Estas elevadas taxas de 

desemprego colocam estes dois concelhos vizinhos nos primeiros lugares do ranking de 

desemprego nacional. 

A nível de educação e ensino estudavam diariamente, em junho de 2012, nas escolas públicas do 

concelho da Trofa cerca de 5330 crianças e alunos espalhados pelos 24 estabelecimentos do pré-

escolar ao ensino secundário. 

Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro, Trofa 

A área abrangida pelo Agrupamento compreende a União de Freguesias de S. Romão e S. Mamede 

do Coronado, a União de Freguesias de Alvarelhos e Guidões e as freguesias de Muro e de Covelas. 

É constituído por catorze unidades educativas, a Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro, 

sede do Agrupamento, a Escola Básica de Feira Nova, o Jardim de Infância de Feira Nova, as 

Escolas Básicas de Fonteleite, Portela e Vila, todas com educação pré-escolar integrada, todas 

situadas na União das Freguesias do Coronado. Na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões 

situam-se a Escola Básica do Castro, com 2º e 3º ciclo, as Escolas Básicas nº 1 e nº 2 de Giesta, o 

Jardim de Infância de Giesta e as Escolas Básicas nº 1 e nº 2 de Cerro, ambas com educação pré-

escolar integrada. Na freguesia do Muro, encontra-se a Escola Básica de Estação e na freguesia de 

Covelas situa-se a Escola Básica de Querelêdo, ambas com Jardim de Infância integrado.  



 

 
 

Projeto Educativo: versão atualizada em 11/07/2016 - Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro, Trofa 

 6/25 

 

Comunidade Educativa  

Alunos 

Frequentam os estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento 1976 crianças e alunos. 

Na Educação Pré-escolar estão matriculadas 307 crianças, no primeiro ciclo do ensino básico 644 

alunos, no 2º ciclo 437 alunos e no 3º ciclo 558 alunos. Existe, ainda, uma turma CEF, nível 2, com 

17 formandos. Estão matriculados no ensino secundário 13 alunos que estão a frequentar o 11.º 

ano. 

A distribuição das crianças e dos alunos por escola e freguesia faz-se de acordo com o quadro 

seguinte: 

Distribuição das crianças e dos alunos por freguesia e estabelecimento (2013-14) 

Freguesia Estabelecimento PE 1º c 2º c 3º c CEF Sec Total 

S. Romão do 

Coronado 

EB de Portela 25 100     125 

EB de Fonteleite 25 76     101 

EBS de Coronado e Castro   250 330 17 13 610 

S. Mamede do 

Coronado 

JI Feira Nova 50      50 

EB de Feira Nova  90     90 

EB de Vila 42 62     104 

Covelas EB de Querelêdo 19 54     73 

Muro EB de Estação, Muro 60 97     157 

Alvarelhos 

JI de Giesta 42      42 

EB n.º1 de Giesta  47     47 

EB n.º2 de Giesta  47     47 

EB do Castro   187 228   415 

Guidões 
EB n.º1 de Cerro 21 33     54 

EB n.º2 de Cerro 23 38     61 

TOTAL 307 644 437 558 17 13 1976 

 

Estão abrangidos pelo abono de família 57% dos alunos do ensino básico e secundário do 

Agrupamento, sendo que 52% beneficiam da ação social escolar. 

 

Beneficiam da Educação Especial 76 alunos, os quais usufruem de apoios especializados que visam 

responder às necessidades educativas especiais.  

Pessoal Docente 

O corpo docente deste Agrupamento revela grande estabilidade, visto que 86,8% pertencem aos 

quadros, sendo 76,8 % do quadro do Agrupamento e 10% do quadro de zona pedagógica. Os 
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docentes contratados representam apenas 13,2%. No que se refere à idade, 81% dos docentes do 

Agrupamento têm 40 anos ou mais e 53% possuem 20 ou mais anos de antiguidade no serviço. 

Pessoal Não Docente 

Os assistentes operacionais a exercer funções no Agrupamento são um corpo profissional estável 

e experiente já que 85,2% possuem 40 anos de idade ou mais e 87% possuem 10 ou mais anos de 

serviço. Contudo, só 61% das necessidades dos estabelecimentos de educação e ensino do 

Agrupamento estão asseguradas por assistentes operacionais com vínculo contratual. Os restantes 

39% são assegurados por pessoal indiferenciado com contrato de emprego e inserção (CEI). Esta 

situação verifica-se com mais frequência nos jardins de infância e nas escolas básicas do 1º ciclo 

sendo motivo de grande preocupação por parte de toda a comunidade educativa. 

São 10 os trabalhadores que exercem funções de assistentes técnicos e 90% têm mais de 40 anos 

de idade e mais de 10 anos de serviço.  

Pais e Encarregados de Educação 

Cerca de 18,5% dos pais (mães e pais) das crianças e dos alunos do nosso agrupamento possuem 

apenas o 4º ano de escolaridade como habilitação académica mais elevada. Com o 6º ano 

encontram-se 40,5% dos pais e somente cerca de 23,5% possuem o 9º ano do ensino básico. Cerca 

de 15% dos pais concluíram o ensino secundário e apenas 8,5% possuem uma habilitação superior. 

No que concerne à caracterização 

profissional dos pais, importa realçar que 

25,6 % destes (mães e pais de todos as 

crianças e alunos do Agrupamento) não 

referenciaram a sua atividade 

profissional. Este facto pode ser 

entendido como de reorientação 

profissional, tendo em consideração o 

momento específico que vivemos e o 

aumento significativo de desemprego de 

longa duração que se tem verificado nos últimos anos. Dos pais que assinalaram claramente a sua 

profissão, e agrupando-as de acordo com a Classificação Nacional das Profissões, podemos referir 

que a caracterização profissional reflete o seu nível de escolaridade, sendo o grupo profissional 
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mais significativo (G7: 26%)o de operários, artífices e trabalhadores similares. Segue-se, com 

12,5%,o grupo de operadores de instalações e máquinas (G8).O grupo de trabalhadores dos 

serviços e vendedores representam 9,2%. O grupo dos pais que desempenham trabalho não 

qualificado (G9) representa 8,3%. 

Diagnose do Agrupamento 

Resultados Escolares 

No que concerne à avaliação interna, em 2013, as taxas de sucesso por ano de escolaridade, 

globalmente, acompanham, com pouca diferença, os resultados nacionais. Contudo, constata-se 

que a taxa de transição no 6º e no 9º 

ano é ligeiramente inferior aos 

resultados nacionais. 

Já no que se refere aos resultados 

externos e reportando-nos às provas 

finais de 4º ano em 2013, a 

Português (Anexo 1), a prestação dos 

alunos do agrupamento, em 

percentagem de níveis positivos, na sua globalidade ficou, em 2012-2013, abaixo dos resultados 

concelhios e também dos resultados nacionais.  

Os alunos do 4º ano que frequentam os estabelecimentos da Estação, n.º 1 de Giesta, Fonteleite e 

Vila obtiveram positivas acima dos 50%. Destacam-se a EB de Fonteleite com 70% de níveis 

positivos e a EB1 da Estação que obteve a maior percentagem de alunos com níveis quatros e 

cincos. Consequentemente é também neste estabelecimento que se obtém a melhor média de 

resultados por prova. 

No que se refere aos resultados das provas finais de 4º ano, a Matemática (Anexo 1), a prestação 

global dos alunos do Agrupamento, em percentagem de níveis positivos, também ficou abaixo 

relativamente ao concelho e ao país. Na globalidade, as escolas do nosso agrupamento obtiveram 

resultados acima dos 50%, destacando-se os alunos que frequentam as escolas da Estação, n.º 2 

de Cerro e de Querelêdo que se situam acima dos 70%. Os alunos que frequentam, neste ano, a EB 

nº 1 Giesta sobressaem com 95,45% de positivas e 68% de níveis quatro e cinco.  
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No que concerne aos resultados das provas finais do 6º ano, a Português (Anexo 2), em 

2012/2013, constata-se que o desempenho dos alunos do Agrupamento de Coronado e Castro, 

em percentagem de níveis positivos, está ao mesmo nível dos do concelho da Trofa e ligeiramente 

acima dos valores nacionais. Os alunos que frequentaram a Escola Básica e Secundária (EBS) de 

Coronado e Castro, neste ano letivo, obtiveram 63,48% positivas na prova final de português, 

situando-se acima dos resultados concelhios e nacionais. A Escola Básica (EB) de Castro evidencia 

uma percentagem maior de níveis quatros e cincos, acima dos valores concelhios e nacionais.  

Já no que se refere às provas finais de 6º ano a matemática, o desempenho dos alunos do 

Agrupamento ficou abaixo dos valores concelhios mas acima dos valores nacionais. No entanto, da 

análise dos resultados, observa-se que no ano letivo 2012/2013, 63,79% dos alunos da EBS de 

Coronado e Castro obtiveram níveis positivos, situando este resultado acima da média concelhia e 

da média nacional. Contrariando a tendência dos anos anteriores a EB do Castro obteve os 

resultados mais baixos do concelho. 

O desempenho dos alunos do Agrupamento nas provas finais do 9º ano, a Português, em 2013 

(Anexo 3), em percentagem de níveis positivos, ficou acima dos resultados concelhios e nacionais. 

A EB do Castro apresenta em todos os indicadores percentuais valores claramente acima das 

médias concelhias e nacionais sendo de realçar os 28,6%de níveis 4 e 5 obtidos. 

Ao longo dos últimos 3 anos, os resultados obtidos pelas turmas do 9º ano do Agrupamento, a 

português (Anexo 4), revelam que quer na EBS de Coronado e Castro, quer na EB de Castro existiu 

uma tendência de decréscimo de percentagem de níveis positivos acompanhando a tendência 

nacional. Esta descida é mais acentuada na EBS de Coronado e Castro.  

Já no que se refere às provas finais do 9º ano de matemática (Anexo 3), o desempenho dos 

mesmos alunos do Agrupamento ficou significativamente abaixo dos valores concelhios e 

nacionais. Quer no que concerne às percentagens de níveis positivos, quer relativamente aos 

níveis 4 e 5, todos os indicadores demonstram valores significativamente abaixo dos valores 

concelhios e nacionais, tendo a EBS de Coronado e Castro atingido os valores mais baixos do 

concelho. 

Quanto aos resultados dos últimos três anos (Anexo 4), constata-se que, quer na EBS de Coronado 

e Castro, quer na EB de Castro, existe um decréscimo acentuado de positivas, nomeadamente do 
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ano letivo 2011/12 para o ano letivo 2012/13, bem como, dos níveis quatros e cincos. É de 

salientar que apesar deste decréscimo generalizado nas duas escolas, a EB de Castro situa-se num 

patamar percentual mais elevado, muito embora o decréscimo nas duas escolas seja proporcional, 

cerca de 20%. A tendência de decréscimo é verificável também a nível concelhio e nacional nos 

últimos 3 anos letivos. 

Análise das condições de sucesso e insucesso educativo  

Tendo por base a auscultação da comunidade educativa – discentes, pais e encarregados de 

educação, docentes e não docentes –, o diagnóstico das avaliações externas efetuadas a cada um 

dos dois agrupamentos anteriores e os relatórios produzidos pelas respetivas equipas de 

autoavaliação é possível enunciar, a partir do cruzamento dos dados obtidos e da sua análise os 

seguintes diagnósticos: 
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FA
TO

R
ES

 IN
TE

R
N

O
S 

Pontos Fortes 

 Diversidade de projetos e atividades de enriquecimento curricular promotoras 
de uma educação global; 

 Plano Anual de Atividades concebido em função dos objetivos do Projeto 
Educativo (PE); 

 Plano Anual de Atividades definido com forte participação dos órgãos 
intermédios; 

 Verificação de cumprimento de programas curriculares; 

 Existência de critérios de avaliação comuns entre departamentos; 

 Oferta Complementar (educação para a cidadania); 

 Melhoria dos resultados académicos dos alunos nos últimos anos; 

 Resultados globais da avaliação externa a Português; 

 Existência de Prémios de Mérito; 

 Baixa taxa de abandono escolar; 

 Partilha de informação com recurso às novas tecnologias; 

 Envolvimento e dedicação dos docentes; 

 Estabilidade do corpo docente; 

 Utilização de metodologias ativas e atividades de diferenciação pedagógica; 

 Existência de orientação vocacional e profissional dos alunos e famílias; 

 Reflexão sobre a operacionalização das metas na educação pré-escolar e 
currículo nacional no 1º, 2º e 3º CEB; 

 Boa relação de todos os elementos da comunidade educativa. 

 

 

 

 

 Ação empenhada e colaborante das associações de pais; 

 Articulação com a autarquia e com instituições locais de âmbito social e 
económico; 

 Protocolos com instituições educativas, empresariais e desportivas; 

 Website do Agrupamento; 

 Algumas escolas bem equipadas; 

 Centro de Formação de Professores; 

 Reconhecimento da comunidade; 
 Participação empenhada da comunidade local com representatividade no 

Conselho Geral. 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

Oportunidades 
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FA
TO

R
ES

 IN
TE

R
N

O
S 

Pontos Fracos 

 Dificuldades de articulação entre os diferentes níveis de ensino; 

 Poucas práticas de articulação intra e inter-departamental; 

 Débil acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de aula; 

 A prática experimental não é equilibrada entre as disciplinas nem entre os ciclos;  

 Resultados globais da avaliação externa de Matemática; 

 Resultados nas Línguas Estrangeiras; 

 Diferenças acentuadas entre os resultados internos e externos; 

 Fragilidades na definição de metas claras e avaliáveis; 

 Insuficiência da formação disponibilizada aos docentes; 

 Falta de momentos de reflexão e atualização científica e pedagógica; 

 Dificuldade no acesso por parte dos docentes do pré-escolar e do 1º CEB a 
computadores e falta de formação sobre quadros interativos; 

 A utilização de alguns recursos educativos, nomeadamente, sistemas interativos 
não é desenvolvida de forma generalizada pelos docentes; 

 Baixos níveis de envolvimento e participação dos alunos no ato educativo;  
 Comunicação pouco eficaz entre os técnicos do Gabinete Municipal de 

Acompanhamento Psicológico e Pedagógico e o Agrupamento; 

 

 

 Existência de turmas com elevado número de alunos; 

 Existência de turmas com mais de um ano de escolaridade (1ºciclo); 

 Número crescente de crianças a necessitar da ação social escolar;  

 Aumento dos comportamentos de risco e dos problemas de socialização dos alunos; 

 Falta de apoios educativos para crianças e jovens que não se enquadram na educação 
especial; 

 Número insuficiente de recursos humanos que viabilizem o acompanhamento regular 
dos alunos com percursos escolares problemáticos; 

 Insuficiência de horas de crédito para implementar projetos interdisciplinares;  

 Sobrecarga de trabalho burocrático; 

 Dificuldades de acompanhamento de alguns pais e dos encarregados de educação do 
processo educativo dos discentes; 

 Instabilidade socioeconómica das famílias;  

 Alterações constantes das políticas, dos programas e da gestão educativa, a nível 
nacional; 

 Ausência de uma política coerente de orientação vocacional e profissional a nível 
nacional; 

 Falta de pessoal não docente qualificado; 

FA
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Projeto Educativo: versão atualizada em 11/07/2016 - Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro, Trofa 

 13/25 

 

Áreas de intervenção: Metas e Objetivos 

Tendo em consideração a identificação dos resultados educativos e das condições do seu sucesso 

e insucesso elencadas no ponto anterior, identificaram-se três grandes áreas de intervenção: i) 

Resultados, ii) Serviço Educativo e iii) Organização e Funcionamento do Agrupamento. Para cada 

uma delas foram definidas as metas gerais, a partir das quais foi possível selecionar as metas 

específicas e, para cada uma, os respetivos objetivos que vão permitir a sua consecução. As 

metas/objetivos estão definidos para orientar a ação educativa e foram formulados de modo a 

permitir a sua consecução e avaliação. 

Resultados - Sucesso educativo interno e externo dos Alunos e Formandos  

Meta Geral 1 
Aumentar a 
taxa global de 
sucesso escolar 

Meta Específica 1 
Redução da taxa 
de abandono. 

Objetivo 1 
 Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5% 

Meta específica 2 
Melhoria dos 
resultados 
escolares dos 
alunos 

Objetivo 2 
Proceder precocemente à despistagem de inadaptações ou deficiências visando a orientação e 
encaminhamento. 
Objetivo 3  
 Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 
Objetivo 4 
Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 
Objetivo 5 
Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 
Objetivo 6 
Melhorar os resultados da avaliação externa no 9º ano a Português atingindo uma taxa de sucesso 
superior à média concelhia e nacional. 
Objetivo 7 
Melhorar os resultados da avaliação externa no 9º ano a Matemática atingindo uma taxa de sucesso 
igual ou superior à média nacional. 
Objetivo 8 
Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 80% no final do 6º ano. 
Objetivo 9 
Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 75% no final do 9º ano. 
Objetivo 10 
Obter uma correlação entre 0,8 e 1,0 entre os resultados da classificação externa e da classificação 
interna. 
Objetivo 11 
Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as 
disciplinas (sucesso pleno). 
Objetivo 12 
Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 
Objetivo 13 
Aumentar a taxa de sucesso no Ensino Secundário, igualando a média nacional.  

Meta específica 3 
Diversificação da 
oferta formativa 

Objetivo 14 
Dar continuidade aos percursos alternativos já oferecidos (Cursos Vocacionais) garantindo uma taxa de 
conclusão de pelo menos 75%. 

 

Serviço educativo - Planeamento e articulação 

Meta Geral 2 
Fomento de 
formas 
cooperativas 
horizontais e 
verticais do 

Meta específica 4 
Dinamização dos 
departamentos como 
estrutura nuclear de 
intervenção/ articulação 
curricular nos diferentes 

 
Objetivo 15 
Agendar, em três reuniões anuais, um ponto da ordem de trabalhos que contemple a 
articulação curricular horizontal e vertical para aferir procedimentos didáticos comuns em 
termos de estratégias de ensino e avaliação. 
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trabalho docente ciclos. 

Meta específica 5 
Promoção do trabalho 
cooperativo dos 
docentes. 

Objetivo 16 
Realizar anualmente três momentos de reflexão sobre práticas pedagógicas de articulação em 
cada um dos departamentos. 
Objetivo 17 
Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, 
incluídas no Plano Anual de Atividades. 

Meta específica 6 
Articulação entre ciclos 

Objetivo 18 
Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou 
mais ciclos e/ou secundário.       
Objetivo 19 
Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino 
Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de transição, ano de escolaridade ou de 
estabelecimento. 

 

Práticas de educação/ensino 

Meta Geral 3 
Promoção de 
metodologias de 
ensino/aprendizagem, 
que incentivem a 
melhoria de 
desempenho, o 
trabalho autónomo, a 
criatividade e espírito 
crítico 

Meta específica 7 
Promoção da 
diferenciação pedagógica 
e a diversidade. 

Objetivo 20 
Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas 
na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o carater lúdico. 
Objetivo 21 
Promover, anualmente, 2 ações formativas no âmbito da inovação das práticas 
pedagógicas. 
Objetivo 22 
Promover, anualmente, a divulgação de 2 práticas pedagógicas inovadoras, 
identificadas no agrupamento, através de encontros de docentes. 
Objetivo 23 
Contemplar, no plano de formação, sessões formativas de curta duração orientadas 
para a promoção de práticas de ensino diversificadas em contexto sala de aula. 
Objetivo 24 
Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos 
disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 
Objetivo 25 
Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, 
necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o sucesso escolar. 
Objetivo 26 
Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do 
desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da articulação dos conteúdos 
disciplinares. 

Meta específica 8 
Operacionalizar práticas 
de acompanhamento das 
aprendizagens e de apoio 
direto às disciplinas de 
maior insucesso. 

Objetivo 27 
Promover a criação de práticas pedagógicas colaborativas e assessorias em áreas 
formativas de resposta socialmente mais exigente. 
Objetivo 28 
Promover práticas de interajuda e coadjuvação em contexto de sala de aula 
envolvendo, pelo menos, uma taxa de 10% dos docentes, alargando ao maior número 
de turmas possível. 
 

 
Meta específica 9 
Promoção de práticas de 
metodologias ativas e 
experimentais. 

Objetivo 29 
Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental 
Objetivo 30 
Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% 
das turmas de cada nível de educação e ensino. 
Objetivo 31 
Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da 
curiosidade e da literacia científicas. 
Objetivo 32 
Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos 
científicos, tornando os conteúdos programáticos mais significativos. 
Objetivo 33 
Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o 
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enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 
Objetivo 34 
Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos 

contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 
Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

Meta específica 10 
Valorização da Arte e o 
Desporto na educação e 
ensino 

Objetivo 36 
Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento.  
Objetivo 37 
Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 
Objetivo 38 
Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto 
Escolar, tendo por referência o número de participações do ano letivo imediatamente 
anterior. 
Objetivo 39 
Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 
Objetivo 40 
Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

Meta Geral 4 
Promoção da 
exigência, da 
flexibilização e 
responsabilidade 
incentivando a 
melhoria dos 
desempenhos 
 

Meta específica 11 
Aferição de instrumentos 
de avaliação 

Objetivo 41 
Adequar técnicas e instrumentos de observação e registo, coerentes com os princípios 
de gestão do currículo definidos nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-
escolar. 
Objetivo 42 
Rever/Adequar instrumentos de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa) 
Objetivo 43 
Divulgar critérios de avaliação junto de alunos e encarregados de educação 

Meta específica 12 
Motivação para o sucesso 

Objetivo 44 
Publicar, mensalmente, um trabalho/prática que se tenha destacado pelo sucesso 
alcançado, na página da web do agrupamento. 
Objetivo 45 
Incluir, na Oferta Complementar, prática avaliativa/reflexiva mensal sobre níveis de 
desempenho da turma. 
Objetivo 46 
Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades 

laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria dos 

seus desempenhos. 

Meta específica 13 
Otimização das diferentes 
vertentes da avaliação  

Objetivo 47 
Aplicar os diferentes instrumentos de avaliação de acordo com os critérios definidos e 
aprovadas pelo Conselho Pedagógico. 

Meta específica 14 
Promoção de uma relação 
pedagógica de melhoria do 
clima de sala de aula 

Objetivo 48 
Garantir, nos Conselhos de Turma, estratégias concertadas de atuação em contexto de 
sala de aula. 
Objetivo 49 
Reduzir, em 10%, o número de situações que conduzam a participações e processos 
disciplinares. 

 

Acompanhamento e supervisão da prática letiva  

Meta Geral 5 
Monitorização e 
avaliação  

Meta específica 15 
Apoiar o desenvolvimento 
profissional dos professores 

Objetivo 50 
Concretizar dois momentos de reflexão abertos, com especialista externo. 
 

Meta específica 16 
Promover a supervisão 
pedagógica colaborativa entre 
docentes 

Objetivo 51 
Implementar 2 sessões de colaboração pedagógica, em regime de rotatividade, 
abrangendo 50% dos docentes de cada departamento, em contexto de sala de 
aula. 
Objetivo 52 
Implementar uma sessão de supervisão pedagógica por período nas Atividades 
de Enriquecimento Curricular. 
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Cidadania Ativa 

Meta Geral 6 
Promover a 
responsabilização dos 
alunos relativamente 
a todo o ato 
educativo. 

Meta específica 17 
Garantir aos alunos momentos 
de autoavaliação indutores de 
autonomia e de 
coresponsabilização 

Objetivo 53 
Promover a discussão de direitos e de deveres do Estatuto do Aluno em todas as 
turmas. 
Objetivo 54 
Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 
Objetivo 55 
Promover, junto dos alunos, momentos de reflexão e co-responsabilização face à 
inclusão de alunos com deficiência. 

Meta específica 18 
Desenvolver competências nos 
alunos que lhes permitam 
escolhas informadas e seguras no 
campo da saúde e da sexualidade 

Objetivo 56 
Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) 
é implementado efetivamente em todas as turmas. 
Objetivo 57 
Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação 
para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

Meta específica 19 
Desenvolver uma cultura de 
intervenção nos espaços 
escolares 

Objetivo 58 
Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 
Objetivo 59 
Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de 
valorização do espaço escolar. 
Objetivo 60 
Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

Meta específica 20 
Promoção de valores de 
Educação para a Cidadania. 

Objetivo 61 
Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais 
existentes na comunidade. 
Objetivo 62 
Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de 
qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos cívicos. 
Objetivo 63 
Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 
Objetivo 64 
Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa 
educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

Organização e funcionamento do Agrupamento 

Qualidade da ação educativa 

Meta Geral 7 
Dinamização de 
processos no 
âmbito do 
Grupo/Turma 

Meta específica 21 
Dinamização do Conselho de 
Turma como estrutura nuclear 
do processo 
ensino/aprendizagem 

Objetivo 65 
Manter a atribuição da hora do reforço na Direção de turma. 
Objetivo 66 
Diminuir, sempre que possível, na distribuição letiva o número de elementos do 
Conselho de Turma 
Objetivo 67 
Atender à valorização da continuidade pedagógica. 
Objetivo 68 
Desenvolver dinâmicas de Ação Tutorial em função das recomendações dos 
conselhos de turma e da disponibilidade do crédito. 

Meta Geral 8 
Apropriação do 
Projeto Educativo  

Meta específica 22 
Desenvolvimento de ações de 
divulgação dos documentos 
estruturantes do Agrupamento 

Objetivo 69 
Envolver o Conselho Geral na consecução do PE e na sua avaliação. 
Objetivo 70 
Garantir a divulgação do PE a alunos, encarregados de educação, pessoal docente e 
pessoal não docente. 
Objetivo 71 
Proceder a uma apresentação pública do PE de modo a divulgá-lo aos diferentes 
agentes da comunidade. 

Meta Geral 9 
Promoção do 
reconhecimento 
público do 
Agrupamento 

Meta específica 23 
Reforço da interação com o 
meio aproveitando sinergias 
mútuas 

Objetivo 72 
Concretizar duas ações públicas anuais de apresentação de boas práticas. 
Objetivo 73 
Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de 
referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 
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 Objetivo 74 
Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das 
turmas. 
Objetivo 75 
Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em 
projetos partilhados 

Meta específica 24 
Aumento do envolvimento no 
percurso escolar por parte dos 
alunos e dos pais e 
encarregados de educação 

Objetivo 76 
Aumentar, em 10%, a interação presencial entre encarregados de educação e 
diretores de turma/ professor titular de turma. 
Objetivo 77 
Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento 
de Educação e Ensino 
Objetivo 78 
Concretizar, anualmente, três momentos de índole formativa para pais e 
encarregados de educação. 
Objetivo 79 
Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os 
seus membros. 
Objetivo 80 
Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido 
o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural da comunidade 
envolvente. 

 

Cultura de trabalho 

Meta Geral 10 
Melhoria das 
condições de trabalho 
bem como condições 
de acolhimento, 
atendimento e 
eficiência da 
prestação de serviços 
 

Meta específica 25 
Melhoria de condições 
para o desenvolvimento 
do trabalho a todos os 
agentes educativos 
 

Objetivo 81 
Elaborar o plano de formação de pessoal docente em função das necessidades 
detetadas. 
Objetivo 82 
Elaborar o plano de formação de pessoal não docente de acordo com as necessidades 
identificadas. 
Objetivo 83 
Proceder a duas iniciativas de melhoria dos espaços escolares, por ano letivo e por 
escola. 
Objetivo 84 
Salvaguardar, no horário dos coordenadores de departamento, um espaço horário 
comum. 
Objetivo 85 
Salvaguardar, no horário dos coordenadores de ciclo, um espaço horário comum. 
Objetivo 86 
Promover reuniões trimestrais do pessoal não docente com as gestões intermédias. 
Objetivo 87 
Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

Meta específica 26 
Melhoria do ambiente 
escolar, dentro e fora das 
salas de aula 

Objetivo 88 
Envolver encarregados de educação em 2 projetos de melhoria de espaços escolares. 
Objetivo 89 
Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 
Objetivo 90 
Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 
Objetivo 91 
Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos 
espaços escolares. 

Meta específica 27 
Melhoria das condições 
tecnológicas de apoio ao 
serviço educativo 

Objetivo 92 
Criar a página web do agrupamento e divulgá-la junto da comunidade educativa. 
Objetivo 93 
Dinamizar a plataforma moodle. 
Objetivo 94 
Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes 
atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 
 

Meta específica 28 
Promoção de tempos com 

qualidade, para ocupação 

dos alunos após atividade 

letiva.  

Objetivo 95 
Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após 

atividade letiva. 
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Estratégias de Operacionalização do Projeto Educativo  

A implementação do presente Projeto Educativo faz-se com o contributo de todos os agentes 

educativos. Estruturalmente, implementa-se através dos seus órgãos de direção e de coordenação 

pedagógica e das estruturas de coordenação e supervisão definidas no Regulamento Interno.  

As estratégias de operacionalização do Projeto Educativo são aplicadas através dos Planos 

Curriculares de Grupo/Turma e dos Planos Anuais de Atividades: 

 Nos Planos Curriculares de Grupo/Turma integram-se as opções curriculares e a definição das 

atividades/estratégias educativas para cada grupo/turma; 

 No Plano Anual de Atividades integram-se as atividades educativas propostas pelos 

departamentos/grupos disciplinares, bem como outros projetos propostos por outras 

entidades representativas da comunidade educativa, de interesse para a consecução do 

Projeto Educativo.  

Nesta perspetiva, devem considerar-se processos de cooperação e de participação de outras 

entidades que promovam projetos, ações de sensibilização, ações de formação, de motivação e 

mobilização da comunidade educativa. As atividades a incluir nestes documentos deverão estar 

em consonância com os objetivos estratégicos do Projeto Educativo e refletir os contributos dos 

relatórios das equipas de autoavaliação e dos Planos de Melhoria que se elaborarão dentro do seu 

período de vigência. 

Do mesmo modo, considera-se que a oferta de Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(AAAF), Atividades da Componente de Apoio à Família (CAF) e as Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) a implementar nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento, nos 

quais funcionem a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, devem ser planificadas em 

complementaridade com os objetivos estratégicos do Projeto Educativo. No que concerne às 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), estas deverão ter em consideração a formação e o 

perfil dos profissionais que as asseguram com preferência para a oferta de Inglês, Atividades 

Lúdicos Expressivas e Atividade Física e Desportiva. 

Tendo em consideração os interesses dos alunos e os recursos humanos existentes a oferta de 

escola para o 7º e 8º ano de escolaridade será na área tecnológica. 
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A oferta formativa deve completar a resposta às necessidades fundamentais dos alunos e 

assegurar a inclusão de todos no percurso escolar de modo a garantir uma igualdade efetiva de 

oportunidades. 

 

Considera-se que os projetos e programas, que a seguir se elencam, são suporte estratégico para a 

consecução dos objetivos assumidos: Oficina da Ciência Experimental, Oficina Artística, Oficina 

Musical, Biblioteca/Centro de Recursos Educativos, Eco Escolas, Educação Ambiental, Educação 

para a Saúde, Plano Nacional de Leitura, Núcleo de Teatro, Proteção Civil e Desporto Escolar. 

 

 
 
 

Avaliação do Projeto Educativo 

O presente Projeto Educativo foi concebido para um período de aplicação de três anos letivos. A 

sua implementação será acompanhada por um processo de avaliação que produza relatórios 

anuais, tendo em vista uma ação participada e contínua, orientada para ações de melhoria. 
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O processo de avaliação deverá incidir sobre o nível de concretização dos objetivos definidos para 

a totalidade das metas específicas elencadas para as três áreas de intervenção estratégicas. Será 

construído a partir de um referencial de avaliação, ao nível da execução, no final de cada ano 

letivo pela Equipa de Autoavaliação que deverá incluir elementos do Conselho Geral e do 

Conselho Pedagógico. 

Os resultados serão analisados pelos órgãos de direção e de coordenação pedagógica e pelas 

estruturas de coordenação e supervisão, e, partilhados com todos os atores da comunidade 

educativa, de molde a permitir uma adequação sistemática das estratégias e das atividades para a 

consecução dos objetivos definidos. 

Divulgação 

Depois de aprovado pelo Conselho Geral o Projeto Educativo deve ser apresentado em sessão 

pública aos pais e encarregados de educação, respetivas associações, representantes autárquicos 

e das instituições locais e disponibilizado na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de 

Coronado e Castro, Trofa. 

__________________________________________________________  

O Projeto Educativo foi aprovado em reunião do Conselho Geral realizada em 23 de julho de 2014 

Versão atualizada 

Obtenção de parecer favorável do 
Conselho Pedagógico em reunião realizada 
em 06-07-2016.  
 

O Diretor 

 

________________________ 
Renato Jorge Cruz Carneiro 

Aprovado em reunião do Conselho Geral realizada 
em 11-07-2016. 
 

O Presidente do Conselho Geral 

 

________________________ 

António Monteiro da Silva 
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Anexos 

Anexo 1: Provas finais 4º ano, 2012-13 
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Anexo 2: Provas finais 6º ano, 2012-13 
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Anexo 3: Provas Finais 9º ano, 2012-13 
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Anexo 4: Provas Finais 9º ano, 2010-11 a 2012-13 


