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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 Escola. 

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. 

Tendo em conta estes pressupostos, o AECC enquanto instituição, procura a valorização do 

perfil do aluno do século XXI e assume uma nova forma de pensar e agir numa escola que 

reclama formas de organização - seja nas metodologias e avaliação do currículo, seja no 

planeamento, seja na forma como organiza os seus espaços – que garantam a todos os alunos o 

direito à aprendizagem e ao sucesso educativo. 

Conforme a visão holística proposta pelos Decreto-Lei 54/2018 e Decreto-Lei 55/2018 defende-

se uma escola inclusiva cujo processo de aprendizagem e desenvolvimento está alicerçado 

numa educação para a decisão, em que cada atitude é resultado de um processo de 

apropriação e de construção do conhecimento em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória. Assim, este Projeto promove e incentiva a criatividade e a 

inovação, o espírito empreendedor e a cidadania em todos os níveis de ensino, assente em 

valores humanistas. 

O 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, um resumo dos resultados obtidos a partir da inquirição dos diversos 

intervenientes 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 

última parte, apresentam-se as prioridades educativas organizadas por metas e objetivos 
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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.  

 

O Concelho da Trofa foi inicialmente constituído por oito freguesias mas é, atualmente, e de 

acordo com a reforma administrativa do território das freguesias implementada pela Lei n.º 11-

A/2013, de 28 de janeiro, 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).  

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 gradual desde 2001. 



4/24  Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro, Trofa 

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

15% da sua população total.  

No mesmo sentido, desde 2012-13 que o AECC tem vindo a diminuir o número de alunos, 

refletindo a quebra de natalidade que se tem verificado no país. Desde esse ano e até ao início 

de 2018-19 que o AECC viu diminuir 386 alunos e 11 turmas.  

 

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. 

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 

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

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

apresentava 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 rondava os 19,84%. Estas elevadas taxas 

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

desemprego nacional. 
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A nível de educação e ensino, tem aumentado o número de residentes com Grau Universitário 

e com o Ensino Médio. Assistiu-se a uma diminuição do número de sujeitos sem nenhum nível 

de escolaridade, incluindo analfabetos com mais de 10 anos de idade. Por outro lado, 

assistimos a um decréscimo da população escolar. Estudavam, em junho de 2017, nas escolas 

públicas do concelho da Trofa, cerca de 3500 crianças e alunos espalhados pelos 19 

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 doze unidades educativas, a Escola Básica e Secundária de 

Coronado e Castro, sede do Agrupamento, as Escolas Básicas de Feira Nova, Fonteleite, Portela 

e Vila, todas com educação pré-escolar integrada e 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, a Escola Básica 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 educação pré-escolar integrada.  

Comunidade Educativa  

Alunos  

No ano letivo 2018-19 frequentam os estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento 

1641 crianças e alunos. Na Educação Pré-escolar estão matriculadas 252 crianças, no primeiro 

ciclo do ensino básico 545 alunos, no 2º ciclo 299 alunos e no 3º ciclo 469 alunos, onde se 

incluem as três turmas CEF, com 51 alunos. Estão matriculados no ensino secundário 76 alunos. 

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 (2018-19) 

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

Coronado 

EB de Portela 25 61         86 

EB de Fonteleite 25 78         103 

EBS de Coronado 
e Castro 

    161 228 36 76 501 

EB de Feira Nova 43 85         128 

EB de Vila 23 67         90 
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Distribuição das crianças e dos alunos por freguesia e estabelecimento (2018-19) 

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

Covelas EB de Querelêdo 21 34         55 

Muro 
EB de Estação, 
Muro 

50 90         140 

Alvarelhos 
e Guidões 

JI de Giesta 35           35 

EB n.º 1 de Giesta   64         64 

EB do Castro     138 190 15   343 

EB n.º 1 de Cerro 16 37         53 

EB n.º 2 de Cerro 14 29         43 

TOTAL 252 545 299 418 51 76 1641 

 

Em 2017-18 beneficiaram de adequações do processo de ensino e aprendizagem ao abrigo do 

Decreto-Lei 3/2008 cento e oito alunos, com a aplicação de diferentes tipos de medidas que 

visaram responder a necessidades educativas diversas, sendo: 37 alunos do 1.º ciclo; 37 alunos 

do 2.º ciclo; 30 alunos do 3.º ciclo, sendo que, destes, 11 são dos Cursos de Educação e 

Formação; 4 alunos do ensino secundário e 1 criança da educação pré-escolar. 

Pais e Encarregados de Educação 

No que se reporta à habilitação académica dos pais e encarregados de educação, 

aproximadamente 28% dos pais concluíram o 9º ano do ensino básico, cerca de 23,5% 

concluíram o ensino secundário, e aproximadamente 12% possuem uma habilitação académica 

superior. Com habilitações inferiores à conclusão do 3º ciclo do ensino básico, situam-se 33,3% 

dos encarregados de educação. Não foi possível apurar a habilitação académica de 

aproximadamente 3% dos encarregados de educação. 

Pessoal Docente 

O corpo docente deste Agrupamento revela estabilidade, visto que a maioria se integra no 

quadro do Agrupamento. Relativamente à experiência profissional, a maioria dos professores 

possui 20 ou mais anos de serviço docente. 

Pessoal Não Docente 

Os assistentes operacionais a exercer funções no Agrupamento são profissionais experientes, já 

que a sua média de idades é de 57 anos. Refira-se que, aproximadamente 44% tem idade igual 

ou superior a 60 anos e só 12% se situa no intervalo entre os 40 e os 50 anos. Relativamente ao 

exercício da sua atividade profissional, têm, em média, valores próximos dos 20 anos de 
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serviço, nas escolas do agrupamento. Contudo, as necessidades dos estabelecimentos de 

educação e ensino do Agrupamento não são totalmente asseguradas por assistentes 

operacionais com vínculo contratual. Um número elevado de tarefas e funções são assegurados 

por pessoal indiferenciado com contrato de emprego e inserção (CEI). Esta situação é 

transversal a todas as escolas do Agrupamento, sendo motivo de grande preocupação por parte 

de toda a comunidade educativa. 

São 9 os trabalhadores que exercem funções de assistentes técnicos e todos têm mais de 40 

anos (a média de idades é de 51,5 anos) e mais de 23 anos de serviço.  

Diagnose do Agrupamento  

Resultados Escolares  

Os gráficos seguintes apresentam uma comparação da evolução das taxas de transição por ano 

de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico desde o ano letivo de 2012-13, bem como a 

comparação com a respetiva taxa nacional. 

Taxas de transição 

1º ciclo 

Relativamente à taxa de transição, verifica-se uma melhoria em todos os anos. Com exceção do 

3º ano em 2014-15 e 2015-16 e do 4º ano em 2016-17, todos os outros resultados alcançados 

desde 2015-16 se encontram acima da média nacional. 
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2º ciclo 

No que se refere ao 2º ciclo, constata-se que a taxa de transição no 5º ano, no geral tem ficado 

abaixo da média nacional.  

 

Com exceção de 2012-13 e 2016-17 a taxa de transição do 6º ano tem sido superior à média 

nacional.  

3º ciclo 

Com algumas exceções as taxas de transição do 7º e 8º anos têm-se situado abaixo da média 

nacional, constatando-se uma tendência de melhoria no último ano em apreço. 

 

Já no que concerne ao 9º ano é de referir que 

existe uma melhoria que se vem consolidando 

acima da média nacional desde 2014-15. 

 

 

Secundário 

Relativamente a todo o ensino secundário, com exceção de 2013-14, todos os outros anos em 

apreço o AECC obteve taxas de transição indubitavelmente superiores à média nacional. 
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Analisando comparativamente em cada ano constata-se que, com exceção de 2015-16, no 10º 

ano, os resultados do Agrupamento situam-se claramente acima da média nacional. 

 

 

No 11º e no 12º ano a taxa de transição tem 

sido indubitavelmente superior à média 

nacional. 

 

Face ao exposto pode-se afirmar que a taxa de 

sucesso em cada ciclo do ensino básico tem 

mantido uma tendência de subida generalizada ao longo dos últimos anos e no ensino 

secundário tem-se mantido acima da média nacional. 

Evolução dos resultados externos  

9º ano 

Relativamente aos resultados da Prova Final de 9º ano constatam-se desempenhos diversos 

dos alunos da Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro e da Escola Básica do Castro e 

também entre Português e Matemática. 
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Na disciplina de Português, na Escola Básica de Castro, os resultados são sistematicamente 

acima da média nacional e a tendência é claramente de subida desde 2014. Já no que diz 

respeito à Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro, nos sete anos em apreço, dois são 

acima e cinco abaixo da média nacional com uma descida muito significativa em 2016-17. 

No que concerne à disciplina de Matemática, a percentagem de níveis 3 ou superiores a 3 nas 

provas finais de 9º ano tem vindo a subir, especialmente a partir do ano de 2015, verificando-se 

que, em 2016-17 e em 2017-18, na Escola Básica de Castro foi superada a percentagem 

nacional. Na Escola Básica e Secundária do Coronado e Castro, embora se verifique a subida 

anual, os resultados continuam abaixo das médias nacionais. 

Secundário 

Analisando os resultados obtidos pelos alunos deste Agrupamento nos exames nacionais de 

Física e Química A constata-se que nos dois últimos anos letivos, ficaram acima da média 

nacional. A Biologia, os resultados do Agrupamento foram superiores à média nacional em 

2015-16 e 2016-17 verificando-se uma ligeira descida no último ano em apreço.  

Quanto à disciplina de Português, constata-se que nos dois últimos anos foi claramente 

superior à média nacional. A Matemática está em consonância com a média nacional dos 

últimos dois anos em apreço. 
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Taxa de conclusão sem retenções  

No que diz respeito ao número de alunos com percursos escolares limpos ao longo de cada 

ciclo, e ao longo de todo o ensino básico, pode-se constatar nos gráficos seguintes que a taxa 

de conclusão de 9 anos de escolaridade do ensino básico, com um percurso escolar sem 

retenções, subiu no último ano letivo em apreço contrariando a tendência de descida nos anos 

anteriores. Analisando por ciclo, verifica-se também que em 2017-18, no 1º e no 3º ciclo, 

inverteu-se a tendência de descida verificada nos anos anteriores. Contrariamente, a conclusão 

do 2º ciclo em 2 anos acentuou, no último ano em apreço, a tendência de descida.  

 

Qualidade do sucesso 

A qualidade de sucesso reflete o total de alunos que transitaram ou ficaram aprovados sem 

níveis inferiores a três, no ensino básico, e sem níveis inferiores a dez, no caso do ensino 

secundário. 
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Analisando a qualidade do sucesso dos alunos do 2º ciclo, em cada ano de escolaridade, nos 

últimos três anos letivos, constata-se que, do universo dos alunos que concluíram cada um 

destes anos com sucesso, a percentagem dos alunos que obtiveram nível 3, ou superior, em 

todas as disciplinas no 5º e 6º ano da Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro tem 

subido. No 6º ano da Escola Básica do Castro também tem subido enquanto que no 5º ano, 

apesar da subida dos dois últimos anos, são, contudo, abaixo do valor atingido em 2015-16. 

No que se refere ao 3º ciclo, comparando também os resultados dos últimos três anos letivos, 

verifica-se uma tendência de subida da percentagem de alunos que concluíram com sucesso a 

todas as disciplinas no 7º ano nas duas escolas, no 8º ano na Escola Básica e Secundária de 

Coronado e Castro e 9º na Escola Básica do Castro.  

A qualidade do sucesso nos três últimos anos letivos em apreço varia, no 2º ciclo, entre 60,7% e 

os 78,7% e entre 39,2% e 79,2% no 3º ciclo. 

Abandono 

Pela análise do gráfico seguinte verifica-se que de 2012-13 para 2013-14 a taxa de abandono 

quase que aumentou 5 vezes. A partir deste ano, esta taxa de abandono decresceu sempre, até 

atingir os 0% nos dois últimos anos letivos em estudo. 
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Resultados Organizativos e Sociais  

Considerando que uma parte importante da qualidade do trabalho efetuado nas escolas 

depende da organização dos serviços, dos recursos humanos, dos instrumentos/materiais, da 

intervenção coordenada das estruturas de apoio e do clima da instituição onde este se realiza, 

optou-se pela inquirição dos seguintes atores envolvidos no sucesso educativo do 

agrupamento: 

 Alunos; 

 Pessoal não docente; 

 Pessoal docente; 

 Representantes dos pais e encarregados de educação. 

Metodologicamente, os instrumentos utilizado foram os abaixo descritos. 

Metodologia de recolha de dados 

Alunos 

Aplicação de um guião de auscultação semidirigida aplicado a cada uma das turmas 

numa abordagem próxima de grupos de focagem. Procedeu-se ao registo de resultados 

em documento próprio. 

Pais/encarregados de 
educação 

Preenchimento de um questionário por cada um dos representantes dos pais das 

turmas. A taxa de devolução situou-se nos 98%. 

Pessoal não docente 
Questionário aplicado a todo o universo do quadro do agrupamento e cuja taxa de 

devolução foi na ordem dos 83%. 

Pessoal docente 

Inquérito on-line com questões aberta. 

Análise e discussão, em reuniões de departamento, das grelhas de análise construídas 

como instrumento de suporte à elaboração do Projeto Educativo, solicitando-se a sua 

atualização mediante a perceção atual da realidade. 

 

Pretendeu‐se que as diversas técnicas de inquirição/recolha de dados possibilitassem respostas 

que levassem os inquiridos a considerarem não exclusivamente a sua experimentação, mas 

também o que entendiam ser o pensamento generalizado. Não se procurou obter respostas 

sobre factos concretos que eventualmente tivessem ocorrido, mas sim conhecer a perceção 

que todos têm da Escola. 

A interpretação e análise dos resultados devolveram um conjunto de indicadores que foram 

tidos em consideração e se agruparam no capítulo do projeto educativo acerca da análise de 

condições de sucesso e insucesso. 

A análise apresentada baseia-se nas categorias que alicerçam o Projeto Educativo: 

1. Informação/comunicação 
2. Segurança 
3. Instalações/serviços 
4. Organização 
5. Serviço educativo 
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Alunos 

Relativamente à categoria Informação/Comunicação, 72% dos alunos considera que 

professores e pessoal não docente são cuidadosos e atenciosos, sendo que 39% dos alunos do 

1º ciclo também referiram o bom acolhimento. Refira-se, porém, que 44% dos alunos escolheu 

como aspeto negativo a relação assistente operacional/aluno. 

No que se refere à categoria Segurança, 50% dos alunos apontam, como fator positivo, o 

controlo de entradas e saídas e a existência de vigilância. Ainda neste item, também 50% dos 

alunos refere como fator que gera insegurança, a existência de poucos funcionários. A pouca 

vigilância nos balneários e os cacifos constantemente assaltados/danificados são apontados 

com fator de insegurança por 11% dos inquiridos. 

Na categoria Instalações/serviços, 100% dos alunos do 1º ciclo considera ter boas instalações 

escolares. Já no que se refere aos alunos do 2º, 3º ciclos e secundário, metade deles considera 

que os espaços escolares são adequados mas um número que oscila entre os 22% e os 44%, 

manifesta como aspetos negativos a degradação do material e a falta de meios informáticos.  

Relativamente ao serviço de cantina, este surge referenciado negativamente (57%) pelos 

alunos do 1º ciclo. Em relação aos alunos dos restantes ciclos, a sugestão de melhoria prende-

se com a variedade de produtos do bufete ao longo do dia (11%). 

Relativamente à Organização, 86% dos alunos considera que os horários são bons, embora 22% 

realce como aspeto negativo a distribuição dos tempos letivos como fator que gera peso 

excessivo nas mochilas. No 1º ciclo, 57% dos alunos considera, ainda, que as Atividades de 

Enriquecimento Curricular são interessantes, mas 71% refere, como aspeto, negativo terem 

unicamente uma vez na semana a Atividade Física e Desportiva. 

Ainda 39% dos alunos apresenta como sugestão o investimento na melhoria do serviço de 

transportes. 

Relativamente ao Serviço Educativo, 89% dos alunos elege como fator mais positivo a 

disponibilidade dos professores e diretores de turma, 28% refere como positivo as aulas de 

apoio e 17% o Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional. O fator mais negativo do Serviço 

Educativo, para 50% dos alunos relaciona-se com o comportamento. 11% refere o 

funcionamento de alguns apoios como aspeto negativo. 
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Pais e Encarregados de Educação 

Das respostas obtidas por parte dos representantes dos pais, os resultados mais desfavoráveis 

situam-se na categoria Instalações/Serviços sendo que 31% dos pais avalia negativamente os 

equipamentos escolares. Só 60% se manifesta satisfeito com os espaços recreativos das 

escolas.  

No item Segurança, 74% dos pais considera que o acompanhamento dos alunos em contexto 

escolar é seguro, e que as instalações disponíveis são mantidas em bom estado de segurança e 

higiene. 

Na categoria Informação/Comunicação, os resultados obtidos são francamente positivos, 

sendo que 86% dos pais considera que a escola fornece informações suficientes sobre as 

atividades e aprendizagens, 78% considera os horários de atendimento adequados e 91% 

afirma conhecer a quem se dirigir no contacto com a escola. A totalidade dos pais (100%) 

considera boa a ligação e disponibilidade que o diretor de turma/professor titular de turma faz 

com a família. 

Na categoria Serviço Educativo, 96% dos pais afirma conhecer os critérios de avaliação das 

disciplinas, sendo que 75% afirma conhecer os documentos estruturantes do agrupamento (RI, 

PAA e PE). O grau de satisfação com os horários dos alunos é de 91%. 76% dos pais considera 

também que os apoios disponibilizados aos alunos são os adequados e 97% manifesta-se 

satisfeito com o nível de desenvolvimento do seu educando no agrupamento. O domínio 

menos satisfatório relaciona-se com os projetos e clubes disponíveis para alunos (60% dos pais 

diz-se satisfeito). 

Na globalidade, os resultados obtidos são muito positivos, com 93% dos pais a referir que o seu 

filho gosta de frequentar a escola que frequenta, e 90% afirma aconselhar a escola a outros 

pais/encarregados de educação. 

 

Pessoal Não Docente  

Globalmente, todas as respostas se situam num espectro claramente positivo.  

Os valores mais baixos, na categoria Serviço Educativo, situam-se entre os 42% e os 55%, e 

relacionam-se com o nível de reconhecimento do valor do trabalho, manifestado por pais e 

alunos. Embora não se sintam reconhecidos, os trabalhadores não docentes consideram que 

desenvolvem um trabalho importante na manutenção da disciplina e clima de escola (90% dos 
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inquiridos). Também 98% considera que a imagem do agrupamento no exterior é também fruto 

do seu contributo.  

Relativamente à categoria Segurança, 90% dos inquiridos considera o agrupamento 

globalmente seguro. No que diz respeito à Informação/Comunicação, bem como à 

Organização, os valores obtidos rondam os 85% de índice de satisfação. 

 

Pessoal Docente  

A análise das respostas obtidas no inquérito on-line identifica os indicadores considerados 

como pontos fracos: 

Destacam-se 88% dos docentes que referem a falta de pessoal não docente, e 69% a falta de 

qualificação do pessoal não docente existente. Por outro lado, também uma elevada 

percentagem de pessoal docente (81%) refere o fraco acompanhamento por parte de alguns 

encarregados de educação como grande constrangimento. 

Ao nível da categoria Instalações/Serviços, surgem como pontos fracos o material didático 

obsoleto, degradado ou avariado. 

No que respeita à prestação do Serviço Educativo, os focos de indisciplina e a sobrecarga de 

tarefas burocráticas são também referidos por 63% e 50% dos respondentes, respetivamente. 

Como pontos fortes identificados, surge o empenho e profissionalismo do pessoal docente, 

referido por 94% dos respondentes, a existência de apoio pedagógico a diferentes disciplinas e 

a alunos com necessidades educativas especiais, com 75% de ocorrências, e a aposta na 

melhoria da qualidade do Serviço Educativo prestado, com 69% de ocorrências.  

Na categoria Organização, questões como a boa liderança, a diversidade de atividades no Plano 

Anual de Atividades e a organização das estruturas intermédias foram também apontadas 

como mais-valias no agrupamento por 25% a 30% dos docentes participantes no inquérito. 

Da análise efetuada pelos departamentos curriculares, verifica-se, como principais 

constrangimentos identificados por todos, o meio socioeconómico desfavorecido, as 

características socioculturais das famílias e uma ausência de cultura de valorização da escola.  

Por outro lado, 86% dos departamentos referem a ausência de cidadania responsável e 

consciência cívica para a preservação e limpeza das instalações, o desinteresse crescente e a 

ausência de hábitos corretos no relacionamento interpessoal.  

Cinco dos sete departamentos (71%) identificaram, ainda, a insuficiência de horas para 

implementar projetos interdisciplinares.  
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Como oportunidades, são referidas por 100% dos departamentos, a diversidade de projetos e 

protocolos com entidades da comunidade, o serviço de psicologia e orientação vocacional, o 

trabalho colaborativo entre os docentes que permite a aferição de critérios e instrumentos de 

avaliação e a partilha de métodos de trabalho. A disponibilidade da direção, o bom ambiente 

de trabalho entre pares, a estabilidade do corpo docente e o recurso às tecnologias de 

informação e comunicação são também indicados, por todos os departamentos curriculares, 

como pontos fortes. A existência de educação para a cidadania na oferta complementar, o 

“quadro de mérito valor” e as práticas de ensino diversificadas ocorrem em 86% das respostas. 

Análise das condições de sucesso e insucesso educativo  

Partindo dos resultados escolares atrás explicitados, e tendo ainda por base a auscultação da 

comunidade educativa – discentes, pais e encarregados de educação, docentes e não docentes 

– a diagnose elaborada anualmente a partir dos resultados internos e externos e os relatórios 

produzidos pela equipa de autoavaliação é possível enunciar, a partir do cruzamento dos dados 

obtidos e da sua análise os seguintes diagnósticos: 
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Pontos Fortes 

 Diversidade de projetos e atividades promotoras de uma educação global; 

 Projetos PIPS, IMA, S@ber M.A.T., PIntA; 

 Plano Anual de Atividades elaborado em articulação com os objetivos do Projeto 
Educativo (PE); 

 Trabalho colaborativo que integra práticas de planificação comum e de aferição 
de critérios e instrumentos de avaliação; 

 Preocupação do agrupamento ao nível do desenvolvimento e participação cívica 
e solidária dos alunos; 

 Taxas de aprovação de final de ciclo acima da média nacional; 

 Melhoria global dos resultados académicos dos alunos nos últimos anos; 

 Resultados globais da avaliação externa a Português no 3º ciclo; 

 Resultados da avaliação externa no Ensino Secundário acima da média nacional; 

 Reconhecimento/valorização de percursos de sucesso - Prémios de Mérito com 
colaboração institucional de entidades socioeconómicas representativas da 
comunidade; 

 Taxa de abandono escolar de 0% nos dois últimos anos; 

 Partilha de informação com recurso às tecnologias e página eletrónica do 
agrupamento; 

 Reconhecimento por parte da comunidade do 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; 

 Clima educativo favorável; 

 Dinâmicas de articulação ativa entre pré-escolar e 1º ciclo. 
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 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; 

 Algumas escolas bem equipadas; 

 Centro de Formação de Professores; 

 Reconhecimento da comunidade; 

 Participação empenhada da comunidade local com representatividade no 
Conselho Geral. FA
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Oportunidades 
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Pontos Fracos 

 Dificuldades de articulação entre os diferentes níveis de ensino; 

 Práticas de articulação intra e inter-departamental pouco significativas; 

 Resultados globais da avaliação externa de Matemática com diferenças acentuadas 
entre os resultados internos e externos; 

 Tendência de descida na qualidade do sucesso; 

 Falta de momentos de reflexão e atualização científica e pedagógica; 

 Ausência de materiais e equipamentos informáticos atuais e funcionais; 

 Dificuldades de acesso à internet nas melhores condições (velocidade e 
disponibilidade do serviço); 

 Dificuldades na implementação/utilização de normas de relacionamento 
interpessoal entre os discentes; 

 Fraca ligação identitária ao meio envolvente na articulação das aprendizagens com 
a comunidade. 
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 Falta de pessoal não docente; 

 Falta de qualificação e envelhecimento do pessoal não docente; 

 Algumas instalações degradadas ou com falhas estruturais; 

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

 Número significativo de crianças a necessitar da ação social escolar;  

 Comportamentos de risco e dos problemas de socialização dos alunos associados à 
utilização das redes sociais; 

 Insuficiência de horas de crédito para implementar projetos interdisciplinares e de 
inovação pedagógica;  

 Sobrecarga de trabalho burocrático; 

 Instabilidade socioeconómica das famílias;  

 Qualificações dos agregados familiares que dificultam a valorização e 
acompanhamento dos percursos educativos e o papel da escola. 
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Constrangimentos 

Áreas de intervenção: Metas e Objetivos 

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

sucesso e insucesso elencadas, identificaram-se três grandes áreas de intervenção: 

i) Resultados,  
ii) Serviço Educativo,  
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 
Manter em 0% a taxa de abandono escolar. 

Meta específica 2 
Melhoria dos 
resultados 
escolares dos 
alunos 

Objetivo 2 
Proceder, precocemente, à implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.  
Objetivo 3  
Melhorar para 100% a taxa de transição no 4º ano. 
Objetivo 4 
Melhorar para 100% a taxa de transição no 6º ano. 
Objetivo 5 
Manter a taxa de transição no 9º ano acima dos 95% 
Objetivo 6 
Melhorar os resultados da avaliação externa no 9º ano a Português atingindo uma taxa de 
sucesso superior à média nacional. 
Objetivo 7 
Melhorar os resultados da avaliação externa no 9º ano a Matemática atingindo uma taxa de 
sucesso próxima ou igual à média nacional. 
Objetivo 8 
Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 92% no final do 6º ano. 
Objetivo 9 
Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 90% no final do 9º ano. 
Objetivo 10 
Aumentar para 55% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em 
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todas as disciplinas (sucesso pleno). 
Objetivo 11 
Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 
Objetivo 12 
Manter as taxas de sucesso do ensino secundário acima da média nacional.  

Meta específica 3 
Diversificação da 
oferta formativa 

Objetivo 13 
Dar continuidade à oferta formativa existente garantindo uma taxa de conclusão de pelo menos 
80%. 

Serviço educativo 

Planeamento e articulação 

Meta Geral 2 
Fomento de 
formas 
cooperativas 
horizontais e 
verticais do 
trabalho docente 

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

Objetivo 14 
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. 

Meta específica 5 
Promoção do 
trabalho 
cooperativo dos 
docentes. 

Objetivo 15 
Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra departamental, incluídas no Plano 
Anual de Atividades. 
Objetivo 16 
Promover, anualmente, 10% de atividades de articulação inter departamental, incluídas no 
Plano Anual de Atividades. 

Meta específica 6 
Articulação entre 
ciclos 

Objetivo 17 
Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou 
mais ciclos e/ou secundário.       
Objetivo 18 
Promover, anualmente e em cada departamento curricular, 10% de atividades de articulação 
inter ciclos, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

Práticas de educação/ensino 

Meta Geral 3 
Promoção de 
metodologias de 
ensino/aprendiza
gem, 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 19 
Garantir uma taxa de 100% na aplicação das Orientações Curriculares na construção e gestão do 
currículo do pré-escolar. 
Objetivo 20 
Promover, anualmente, 2 ações formativas no âmbito da inovação das práticas pedagógicas. 
Objetivo 21 
Promover, anualmente, a divulgação de 2 práticas pedagógicas inovadoras, identificadas no 
agrupamento, através de encontros de docentes. 
Objetivo 22 
Contemplar, no plano de formação anual, 2 sessões formativas de curta duração concretizadas 
por docentes de cada grupo disciplinar. 
Objetivo 23 
Identificar, mensalmente, uma prática de diferenciação e inovação pedagógica por escola, de 
acordo com calendário elaborado anualmente. 

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

Objetivo 24 
Promover a criação de práticas pedagógicas diferenciadoras em contexto colaborativo em áreas 
formativas com mais insucesso. 
Objetivo 25 
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 26 
Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 10% das 
turmas de cada nível de educação e ensino. 
Objetivo 27 
Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da 
literacia. 
Objetivo 28 
Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos 
científicos aplicando aos contextos reais os conteúdos programáticos. 
Objetivo 29 
Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

Meta específica 
10 

Objetivo 30 
Manter o Núcleo de Teatro do Agrupamento.  
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Valorização da 
Arte e o Desporto 
na educação e 
ensino 

Objetivo 31 
Manter as Oficinas Artísticas e Musicais. 
Objetivo 32 
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 33 
Promover 2 atividades anuais, por escola, de intervenção artística na comunidade escolar. 
Objetivo 34 
Promover 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 35 
Adequar técnicas e instrumentos de observação e registo, coerentes com os princípios de gestão 
flexível do currículo e com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. 
Objetivo 36 
Elaborar instrumentos de observação e registo coerentes com os documentos de orientação 
curricular, nomeadamente o Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória e as 
Aprendizagens Essenciais. 
Objetivo 37 
Atualizar, trimestralmente, a planificação curricular assente numa abordagem coerente e 
sequencial das aprendizagens atendendo ao carácter formativo da avaliação. 
Objetivo 38 
Divulgar critérios de avaliação junto de alunos e encarregados de educação. 

Meta específica 
12 
Motivação para o 
sucesso 

Objetivo 39 
Publicar, mensalmente, na página da web do agrupamento, um trabalho/prática que se tenha 
destacado pelo sucesso alcançado. 
Objetivo 40 
Incluir, em reforço de direção de turma (RFDT), prática avaliativa/reflexiva mensal sobre níveis 
de desempenho da turma. 
Objetivo 41 
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 42 
Aplicar os diferentes instrumentos de avaliação de acordo com os critérios definidos e 
aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

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

Objetivo 43 
Garantir, nos Conselhos de Ano, estratégias concertadas de atuação em contexto de sala de 
aula. 
Objetivo 44 
Aumentar o incremento do recurso ao PIntA de modo a reduzir, em 10%, o número de situações 
que conduzam a participações e processos disciplinares. 

Acompanhamento e supervisão da prática lectiva 

Meta Geral 5 
Monitorização e 
avaliação  

Meta específica 
15 
Apoiar o 
desenvolvimento 
profissional dos 
professores 

Objetivo 45 
Concretizar dois momentos de reflexão abertos, com especialista externo. 

Meta específica 
16 
Promover a 
supervisão 
pedagógica 
colaborativa entre 
docentes 

Objetivo 46 
Implementar 2 sessões de colaboração pedagógica, em regime de rotatividade, abrangendo, 
anualmente, 50% dos docentes de cada departamento, em contexto de sala de aula. 
Objetivo 47 
Implementar uma sessão de supervisão pedagógica por período nas Atividades de 
Enriquecimento Curricular. 

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 
coresponsabilizaç
ão 

Objetivo 48 
Promover a discussão de direitos e de deveres do Estatuto do Aluno em todas as turmas. 
Objetivo 49 
Assumir a autoavaliação como uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

Meta específica Objetivo 50 
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18 
Desenvolver 
competências nos 
alunos que lhes 
permitam 
escolhas 
informadas e 
seguras no campo 
da saúde e da 
sexualidade 

Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é 
implementado em todas as turmas. 
Objetivo 51 
Implementar 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 52 
Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 
Objetivo 53 
Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço 
escolar. 
Objetivo 54 
Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

Meta específica 
20 
Promoção de 
valores de 
Cidadania e 
Desenvolvimento. 

Objetivo 55 
Concretizar, anualmente, dois projetos de articulação com dinâmicas sociais da comunidade 
integrando a estratégia de educação do Agrupamento para Cidadania e Desenvolvimento. 
Objetivo 56 
Concretizar projetos de âmbito transversal, de natureza disciplinar e abordagem interdisciplinar. 
Objetivo 57 
Concretizar dois projetos anuais de abertura ao meio local inscrevendo a concretização do 
currículo no conhecimento específico da comunidade. 

Organização e funcionamento do Agrupamento 

Qualidade da ação educativa 

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

Meta específica 
21 
Articulação da 
dinamização dos 
Conselho de ano e 
Conselho de 
Turma como 
estruturas do 
processo 
ensino/aprendiza
gem 

Objetivo 58 
Planificar a lecionação interdisciplinar e articulada do currículo, por ano curricular. 
Objetivo 59 
Manter a atribuição da hora do reforço na Direção de turma. 
Objetivo 60 
Diminuir, sempre que possível, na distribuição letiva o número de elementos do Conselho de 
ano garantindo equipas educativas funcionais. 
Objetivo 61 
Atender à valorização da continuidade pedagógica. 
Objetivo 62 
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 63 
Envolver o Conselho Geral na consecução do PE e na sua avaliação. 
Objetivo 64 
Garantir a divulgação do PE a alunos, encarregados de educação, pessoal docente e pessoal não 
docente. 

Meta Geral 9 
Promoção do 
reconhecimento 
público do 
Agrupamento 

Meta específica 
23 
Reforço da 
interação com o 
meio adequando 
o 
desenvolvimento 
curricular ao 
contexto 
específico dos 
alunos do 
Agrupamento 

Objetivo 65 
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. 
Objetivo 66 
Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 
Objetivo 67 
Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades de referência 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 68 
Alcançar uma taxa de interação presencial entre encarregados de educação e diretores de 
turma/ professor titular de turma, acima dos 75%. 
Objetivo 69 
Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de 
Educação e Ensino. 
Objetivo 70 
Concretizar, anualmente, dois momentos de índole formativa para pais e encarregados de 
educação. 
Objetivo 71 
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Desenvolver duas ações anuais promotoras da imagem da escola junto da comunidade, de modo 
a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural. 

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 
potenciando a 
melhoria do 
ambiente escolar, 
dentro e fora das 
salas de aula 

Objetivo 72 
Elaborar o plano de formação de pessoal docente em função das necessidades detetadas. 
Objetivo 73 
Elaborar o plano de formação de pessoal não docente de acordo com as necessidades 
identificadas. 
Objetivo 74 
Proceder a iniciativas de melhoria dos espaços escolares, por ano letivo e por escola. 
Objetivo 75 
Salvaguardar, no horário dos coordenadores de departamento, um espaço horário comum. 
Objetivo 76 
Salvaguardar, no horário dos coordenadores de ciclo, um espaço horário comum. 
Objetivo 77 
Promover reuniões anuais do pessoal não docente com as gestões intermédias. 
Objetivo 78 
Envolver encarregados de educação em 2 projetos de melhoria de espaços escolares. 

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

Objetivo 79 
Dinamizar a página eletrónica do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas 
que envolvam a comunidade escolar e divulgá-la junto da comunidade educativa. 
Objetivo 80 
Dinamizar a utilização da plataforma moodle. 
Objetivo 81 
Melhorar o parque tecnológico – hardware e software - do Agrupamento. 

Meta específica 
28 
Promoção de 
tempos com 
qualidade, para 
ocupação dos 
alunos após 
atividade letiva.  

Objetivo 82 
Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade 
letiva. 

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.  

A estratégia de operacionalização do Projeto Educativo consubstancia-se na aplicação das 

opções enunciadas na Matriz Curricular de Escola, e na flexibilidade curricular que esta permite, 

e nas atividades inscritas no Plano Anual de Atividades. 

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, 

Atividades da Componente de Apoio à Família e as Atividades de Enriquecimento Curricular a 
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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.  

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, Clube de Teatro, Proteção Civil, Clube Europeu e Desporto Escolar e 

serão anualmente implementados de acordo com a disponibilidade do crédito horário. 

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 uma equipa de avaliação que produza relatórios 

anuais, tendo em vista uma ação participada e contínua, orientada para ações de melhoria. 

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. 

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. 

 

_______________________________________  

 

Emissão de parecer favorável, por unanimidade, em 
reunião do Conselho Pedagógico de 23 de janeiro de 
2019 (ata n.º 6 / 2018-19) 

Aprovado, por unanimidade, em reunião do Conselho 
Geral 21 de fevereiro de 2019 (ata n.º 3 / 2018-19) 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

___________________________  

Renato Jorge Cruz Carneiro 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

___________________________  

António Monteiro da Silva 

 


