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1. Introdução 

O Projeto Educativo que aqui se apresenta pretende ser um farol para todos os 

elementos que constituem a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Vale 

de Ovil. 

Os desafios que se colocam à escola avançam à velocidade a que as sociedades se 

transformam. Assistimos a transformações profundas motivadas pelo avanço científico 

e tecnológico, pelos constrangimentos ambientais e de sustentabilidade, pela atual 

presença de uma pandemia que influencia as relações sociais e económicas.  

Ao mesmo tempo, é sugerido à escola uma revisão das suas políticas de ensino, 

aprendizagem e avaliação, que tracem planos de ação com recurso às novas 

ferramentas digitais, que considerem o trabalho colaborativo como um fator 

preponderante para o sucesso escolar, que coloquem em marcha verdadeiros projetos 

de interdisciplinaridade.  

É neste contexto que este documento foi construído, alicerçado em princípios como o 

da inclusão, da humanidade, da sustentabilidade ou do digital porque acreditamos que 

só assim será possível construir uma base sólida para que os alunos desenvolvam as 

competências necessárias ao seu sucesso académico e ao seu desenvolvimento pessoal 

e profissional. 

A responsabilidade social da escola é hoje reconhecida e exigida. Neste sentido, 

pretendemos ser um marco de presença constante na sociedade e de abertura a toda a 

comunidade. Assim, o estabelecimento de parcerias através da identificação de 

parceiros estratégicos ou a sustentabilidade do plano de internacionalização são 

considerados elementos essenciais neste projeto. 

Ao longo deste documento damos a conhecer o nosso agrupamento e a região onde 

está inserido, fazemos uma análise sucinta à nossa situação atual e à forma como nos 

queremos organizar para responder a um conjunto de desafios estruturados através de 

quatro eixos de intervenção que acreditamos serem a forma mais eficaz e incisiva de 

responder às expectativas de alunos, famílias e da comunidade. 

Contruído na base da ambição e da esperança, este projeto educativo pretende ter a 

abertura que se exige para uma escola melhor. 
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2. Missão, visão e valores 

 

Ao longo dos últimos anos, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Vale de 

Ovil tem procurado alicerçar-se em princípios que permitam construir uma escola de 

qualidade, na qual todos os atores educativos sejam parte ativa. Desde sempre, o 

Projeto Educativo do Agrupamento identificou um conjunto de valores alinhados com 

uma visão e uma missão que pretendiam a valorização integral do indivíduo, com 

enfoque não só no seu sucesso académico e profissional, mas também na aquisição de 

valores, comportamentos e atitudes. Aliás, esta é a orientação de diplomas e 

documentos orientadores aprovados e publicados, como é o caso do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatório (PASEO). 

Ao traçarmos o caminho que pretendemos percorrer ao longo do próximo quadriénio, 

reconhecemos a necessidade de criar uma escola que seja capaz de implementar rigor 

e exigência a partir de pressupostos aceites por todos e que potencie as capacidades de 

cada um dos nossos alunos. Queremos uma escola em que os projetos estejam 

articulados com o currículo, em que, a partir do nosso contexto socioeconómico, 

sejamos capazes de definir metas e projetar percursos/estratégias para as alcançar. 

Mais do que ser digital, queremos que se use e se saiba usar o digital. Pretendemos que 

a escola seja capaz de definir, de forma participada, a formação necessária para os seus 

professores, técnicos e pessoal não docente. Queremos uma escola que consiga passar 

para o exterior, de forma percetível, o trabalho que realiza e seja capaz de dar a 

conhecer outras culturas aos seus alunos, professores, pessoal não docente e 

comunidade educativa. É nestes princípios que norteamos a nossa missão e visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar uma aprendizagem emocionalmente 
rica, de base humanista assente em princípios da 
inclusão, da participação, da democracia e da 
cidadania. 
 

Dotar os nossos jovens de conhecimento de modo 
a torna-los críticos, criativos, com sensibilidade 
estética, cultural e social de modo a prepará-los 
para os desafios digitais, ambientais e da 
globalização. 
  

MISSÃO 
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3. Contextualização e diagnóstico estratégico 

 

A escola influencia e é influenciada não só pelo ambiente e pelos contextos em que se 

insere, mas também pelos vários atores que nela intervêm e cujas interações resultam 

numa identidade cultural que é específica do Agrupamento. Assim, contextualizar a 

unidade orgânica no meio local e elaborar o diagnóstico estratégico que avalie as 

Ambicionamos ser uma escola de referência e 
excelência no contexto nacional e nos projetos de 
internacionalização que abraçamos, partindo de 
modelos assentes na inovação, na proatividade, na 
inclusão, na valorização de cada indivíduo e da 
comunidade em que nos inserimos e que potenciem a 
qualidade do ensino e da aprendizagem. 
Capacitar os nossos alunos e profissionais com as 
competências, as aptidões e os conhecimentos que 
lhes permitam ultrapassar os desafios do presente e 
futuro foi e será sempre o nosso compromisso. 

VALORES 

• Responsabilidade e 
Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e 
inovação 

• Cidadania e participação 

• Liberdade 
 

(PASEO) 

VISÃO 
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dinâmicas internas e externas são duas tarefas que orientam o planeamento e permitem 

uma tomada de decisões informada.  

A resposta que a organização escolar é capaz de dar aos constantes desafios será tanto 

mais eficaz quanto melhor for a avaliação das condições oferecidas pelo meio. Daí a 

relevância de se identificarem os seus pontos fortes e fracos, assim como 

reconhecerem-se as ameaças e oportunidades que condicionam o seu 

desenvolvimento. 

 

 

3.1. O Agrupamento e o meio 

 

 

O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 

localiza-se no concelho de Baião, na União das 

Freguesias de Campelo e Ovil.  

Para além deste Agrupamento, o concelho conta 

com mais dois agrupamentos verticais de 

escolas: 

• Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, sediado na Escola Básica de Santa 

Marinha do Zêzere; 

• Agrupamento de Escolas de Eiriz, cuja sede se situa na Escola Básica de Ancede. 

 

 

3.1.1. O concelho de Baião 

 

Situado no noroeste de Portugal continental, na sub-região do Tâmega e Sousa, o 

concelho de Baião é o mais interior do distrito do Porto, encaixado entre as serras 

(Marão, Castelo e Aboboreira) e o rio Douro (Anexo I).  

É um concelho vocacionado para a valorização das atividades locais de matriz rural, 

associado a uma ideia de desenvolvimento sustentado. As características mais 

marcantes identificáveis no território permitem desenhar três áreas coerentes para a 

organização de propostas estruturadas de visita: Vale de Ovil (Aboboreira e o Vale e 

Castelo de Matos), a serra do Marão e a frente ribeirinha (Varandas do Douro e 

complexo religioso de Santo André de Ancede).  
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O ganho médio mensal e o poder de compra  inferiores à média nacional, assim como a 

elevada taxa de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), justificam a elevada percentagem de alunos que beneficia de apoio 

da Ação Social Escolar.  

A população residente no município de Baião tem sofrido um contínuo decréscimo. A 

redução da população residente resulta de causas naturais (natalidade e mortalidade) e 

socioeconómicas (emigração e imigração). A partir de 2016, apesar de se continuar a 

registar um saldo migratório negativo (emigração superior à imigração), foram os 

elevados valores de mortalidade que mais contribuíram para um saldo efetivo negativo. 

A diminuição no número de efetivos nos escalões dos jovens e jovens adultos (até aos 

29 anos) contrasta com o aumento das classes da população de adultos e idosos. Deste 

modo, Baião regista uma dinâmica de desequilíbrio do ponto de vista da renovação de 

gerações.  

 

3.1.2. O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 

 

O nome do Agrupamento é-lhe conferido pelo facto de a sua localização geográfica ser 

precisamente no vale do rio Ovil. Trata-se de um Agrupamento de Escolas que nasceu 

em 1999 e agrega estabelecimentos de ensino que dão resposta educativa a alunos 

desde o pré-escolar até ao 12º ano de escolaridade.  

O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil integra a Escola Básica e Secundária de Vale 

de Ovil, a Escola Básica de Campelo e o Jardim de Infância de Prenhô (Anexo II). 

 

 

Densidade 
Populacional 

(2021)

100,4 
hab/km2

Doçaria 

Vinhos 
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Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil 

A Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil nasceu em 

1984. Em 2010 foi integrada no Programa de 

Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário e, desde 2013, funciona em instalações de 

ensino modernas e devidamente equipadas. 

Esta escola recebe alunos dos 2.º e 3.º ciclos, do ensino 

secundário regular, do ensino e formação profissional e 

da educação e formação de adultos. Enquanto no 

ensino básico os alunos são oriundos, 

fundamentalmente, da Escola Básica de Campêlo, nas 

restantes ofertas a escola recebe alunos provenientes 

dos outros agrupamentos do concelho, já que tem uma 

área de influência concelhia ao nível do ensino 

secundário.  

 

Escola Básica de Campelo 

A Escola Básica de Campêlo é um estabelecimento de 

ensino moderno, que recebe os alunos do primeiro 

ciclo, provenientes, fundamentalmente, das freguesias 

de Campelo e Ovil e de Loivos do Monte.  

O espaço envolvente ao centro escolar integra recreio 

ao ar livre, um campo de jogos e uma área que contém 

um charco e uma zona para germinação de bolotas de 

carvalho alvarinho. 

 

Jardim de Infância de Prenhô 

O Agrupamento integra um Jardim de Infância, um 

espaço educativo que procura promover um ambiente 

estimulante à aprendizagem de crianças entre os 3 e os 

5 anos. 

O Jardim de Infância do Prenhô funciona também num 

edifício relativamente recente, que dista cerca de 2 km 

da escola sede do Agrupamento. A envolvente a este 

edifício é composta por uma zona ajardinada e um 

parque infantil. 

As atividades no Jardim de Infância desenvolvem-se entre as 8,00 e as 19,00 horas. 
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No agrupamento funcionam duas Unidades Especializadas de apoio a alunos com a 

problemática do espetro do Autismo. A sua área de influência alargando-se aos 

concelhos vizinhos da região permitindo que alunos com esta problemática frequentem 

estes espaços. 

A necessidade de dar resposta ao elevado número de alunos matriculados justifica a 

instalação destas unidades na Escola Básica de Campelo e na Escola Básica e Secundária 

de Vale de Ovil. 

As valências desta oferta educativa propiciam um desenvolvimento integral e inclusivo 

das crianças/jovens com Perturbações do Espetro do Autismo através de situações de 

ensino individualizado, direcionado para o desenvolvimento da comunicação, interação 

e autonomia. A qualidade de vida destes alunos, a sua participação e inclusão, assim 

como a capacitação das famílias são os principais objetivos destas unidades. 

O papel dos parceiros estratégicos da escola enriquecem o desenvolvimento do trabalho 

das unidades, já que possibilitam a existência de atividades como a equitação 

terapêutica, a hidroterapia, a terapia assistida por cão ou o snoezelen. 

Paralelamente, funciona também uma sala de apoio destinada a promover o sucesso 

educativo dos alunos que usufruem de Medidas Adicionais, de suporte à aprendizagem 

e à inclusão. Este serviço presta, sempre que necessário e adequado, apoio 

individualizado aos alunos que beneficiam de Medidas Seletivas, que frequentam as 

aulas com a turma. 

 

Para a rentabilidade destes espaços físicos contamos com os recursos humanos, o ativo 

mais importante do agrupamento. Dada a volatilidade destes recursos, resolvemos 

apresentá-los no anexo III por forma a poder atualizá-los anualmente. 

 

3.2. Análise organizacional (SWOT) 

 

A monitorização e o acompanhamento dos resultados e metas estipuladas em 

documentos anteriores (Projeto Educativo precedente e o Contrato de Autonomia 

contratualizado com o Ministério de Educação e Ciência), assim como a auscultação de 

diferentes intervenientes da comunidade educativa permitiu estabelecer o diagnóstico 

estratégico com vista a orientar a ação educativa. O cruzamento dos pontos fortes e 

fracos com as oportunidades e ameaças permitiu construir a matriz SWOT que a seguir 

se apresenta. 



FATORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FATORES EXTERNOS 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

• Circulação de informação e divulgação dos 
documentos reguladores; 

• Burocracia de alguns procedimentos; 

• Articulação interciclos, mais evidente do 1.º para o 
2.º CEB; 

• Trabalho colaborativo docente ainda deficitário; 

• Falta de assistentes operacionais; 

• Falta de formadores internos para pessoal docente 
e não docente; 

• Perceção de que poderá haver alguma indisciplina; 

• Reduzida participação dos alunos no projeto 
educativo; 

• Espaços de recreio insuficiente; 

• Classificações das provas finais de ciclo e dos 
exames nacionais de algumas disciplinas inferiores 
à média nacional; 

• Cerca de 20% das famílias sem acesso à internet. 

Pontos fracos 

• Direção disponível e acessível; 

• Documentos reguladores facilmente acessíveis; 

• Diversidade da oferta educative; 

• Práticas de inclusão; 

• Escola aberta ao exterior; 

• Momentos de partilha e discussão de estratégias; 

• Articulação eficaz entre DTs e família; 

• Funcionamento das estruturas de apoio, como o 
SPO ou a reprografia; 

• Qualidade do ensino; 

• Apetrechamento e funcionamento da biblioteca 
escolar; 

• Limpeza e segurança; 

• Imagem do Agrupamento na comunidade; 

• Parcerias estratégicas; 

• Taxas de conclusão de percursos alternativos; 

• Taxa de sucesso escolar; 

• Taxa de abandono escolar. 

Pontos fortes 

• Relevo montanhoso dificultando deslocações; 

• Elevada taxa de desemprego; 

• Reduzidas habilitações leterárias dos EEs; 

• Conjuntura económica desfavorável; 

• Reduzida participação dos EEs na vida escolar; 

• Inexistência de uma rede de transportes públicos 
e horários de transportes escolares nada flexível; 

• Reorganização económica e social pós-pandemia 

Constrangimentos 

• Oferta educativa com saídas profissionais; 

• Melhoria da qualificação dos EEs; 

• Recursos naturais e culturais para a dinamização 
didática e implementação de projetos; 

• Acesso universal a computadores e ferramentas 
digitais; 

• Implementação de projetos de médio e longo prazo; 

• Capacidade de resposta perante alunos da Educação 
Inclusiva; 

• Aposta nas ciências experimentais, no ensino 
artístico, nos projetos e nos clubes; 

• Forte coesão social, identidade e sentido de 
pertença; 

• Valorização das questões ambientais e patrimoniais; 

• Rede concelhia de bibliotecas de Baião. 

Oportunidades 
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4. Organização escolar e pedagógica 

4.1. Organização interna 
 

  

 
 

CONSELHO GERAL 
 

• Diretor 

• Representantes do pessoal docente  
• Representantes do pessoal não 

docente 
• Representantes dos pais e 

encarregados de educação 
• Representantes dos alunos  
• Representantes do município 

• Representantes de 
instituições/comunidade local 

 

DIRETOR 
 

• 1 subdiretor 

• 3 adjuntos 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
▪ Diretor, que preside 
▪ Adjunto do diretor, designado por 
este para o efeito 

▪ Coordenador técnico dos serviços 
de administração escolar 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
• Coordenadores de Departamentos 

Curriculares 

• Coordenador do Serviço de Psicologia e 
Orientação 

• Coordenador do Núcleo de Clubes e 

Projetos 
• Coordenadores pedagógicos de ciclo 

• Professor Bibliotecário 
 
 

DEPARTAMENTOS 

CURRICULARES 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

COORDENADOR DE 

ESTABELECIMENTO 

ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

OUTRAS ESTRUTURAS  
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Secção de Avaliação do 
Desempenho do Pessoal Docente  

ALUNOS 
PESSOAL NÃO 

DOCENTE 
ESTRUTURAS ASSOCIATIVAS 

Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 

Associação de Estudantes 

Associação dos Antigos Alunos 

Conselho de Delegados e 
Subdelegados de Turma 

PARCERIAS 

Locais 

Nacionais 

Internacionais 

Desporto Escolar / Centro de Formação Desportiva 

PESES 

Ciência Viva 

Artes 

Outros 

Digital IoT Class 
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4.2. Estruturas de orientação educativa 

 

Sendo um Agrupamento de Escolas que reúne uma pluralidade de ciclos de ensino, 

alicerçamos o nosso Projeto Educativo numa perspetiva de funcionamento integrado e 

vertical, promovendo a troca de experiências entre docentes e discentes e definindo 

uma filosofia e linha condutora coerente entre os diversos ciclos, idades e espaços. A 

sua concretização será feita através do trabalho colaborativo e cooperativo entre as 

várias estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEVO 
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4.3. Organização pedagógica   

 

4.3.1. Critérios de constituição de turmas 

A constituição dos grupos/turmas deve obedecer ao princípio da continuidade 

pedagógica: os grupos/turmas transitam para o ano seguinte mantendo a sua 

composição. Excecionalmente, tal pressuposto poderá não ser cumprido, se resultar em 

prejuízo do aluno. Nesta situação, serão encontradas respostas diferenciadas e 

legalmente previstas. 

É desejável que seja respeitada a heterogeneidade social e académica das crianças e 

jovens, bem como outros critérios que, nos termos legais, devem ser considerados como 

resposta a eventuais situações específicas.  

Na educação pré-escolar, as crianças são distribuídas, preferencialmente, pelo nível 

etário, podendo haver necessidade de constituir grupos mistos. As turmas do primeiro 

ano de escolaridade são constituídas, preferencialmente, mantendo o grupo do pré-

escolar. Os alunos integram a turma em que foram inseridos até ao final do ciclo, sem 

prejuízo de respostas diferenciadas e legalmente previstas, caso essa continuidade 

resulte em prejuízo para o aluno. 

As turmas do ensino secundário devem ter em conta as opções de matrícula dos alunos 

que ingressam neste ciclo de estudos. 

 

4.3.2. Horários 

Os horários dos docentes e dos alunos serão elaborados de acordo com a legislação em 

vigor e com o Regulamento Interno do Agrupamento, sendo responsabilidade última da 

elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço da competência do 

diretor. 

Critérios de ordem pedagógica, como a continuidade pedagógica do professor e do 

diretor de turma ou adequação do perfil destes às necessidades pegadógicas dos 

grupos/turma serão privilegiados. 

A distribuição de níveis pelos vários professores deverá ser equilibrada e dar resposta à 

previsão do número de turmas, tempos curriculares dos diferentes anos de escolaridade 

e capacidades dos diferentes espaços. Do horário dos docentes consta também três 

tempos letivos (150 minutos) de trabalho de escola. 

À exceção do Ensino Pré-Escolar e do 1.º CEB, os tempos letivos estão organizados em 

aulas de 50 minutos e dar-se-á prioridade à ocupação do período da manhã na sua 

distribuição. A tarde de 4ª feira será preferencialmente livre de atividades letivas e 

ocupada com diversas reuniões de caráter pedagógico, tendo como objetivo uma 

desejável articulação curricular/trabalho colaborativo com vista à promoção do Sucesso 

Escolar.  
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Relativamente às AEC e à disciplina de EMRC deve salvaguardar-se o tempo diário de 

interrupção entre a componente curricular e o recreio, atendendo aos recursos 

disponíveis e, tanto quanto possível, procurar-se-á que estas atividades de 

enriquecimento curricular assim como a área curricular de EMRC sejam marcadas após 

ou no final do período curricular da tarde de modo a evitar tempos desocupados nos 

horários dos alunos que não frequentem as referidas atividades. 

 

4.3.3. Calendário escolar 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, publicada no Diário da República, 

1.ª Série, de 7 de julho de 2021, aprovou o Plano 21|23 – Plano integrado para a 

recuperação das aprendizagens – destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário 

visa, globalmente, a recuperação e consolidação de aprendizagens e a mitigação das 

desigualdades decorrentes dos efeitos da pandemia. O reforço da autonomia das 

escolas e das estratégias educativas diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso 

escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação são uma aposta 

desse Plano que, no seu ponto 1.2.8 — Calendário escolar – prevê “a possibilidade de 

organização semestral, desde que adotada dentro do mesmo município”. 

Os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião, em reunião conjunta e em sintonia 

com a Câmara Municipal de Baião, decidiram optar pela organização semestral a partir 

do ano letivo 2021/2022 porque consideraram que esta organização será mais 

“potenciadora da diversificação de momentos de avaliação qualitativa, a par das 

expressões sumativas da avaliação e da autonomia para a realização de semanas ou dias 

dedicados a atividades para incidência reforçada sobre domínios de intervenção 

considerados prioritários, em função das necessidades identificadas na aplicação dos 

seus instrumentos de aferição e monitorização.  

A opção pelo calendário escolar organizado em semestres e a definição dos momentos 

de interrupção letiva será decidida anualmente. 

 

4.3.4. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

As AEC deverão ser selecionadas de acordo com os quatro eixos identificados neste 

projeto e devem constar no Plano Anual de Atividades. A sua planificação deve envolver 

os departamentos curriculares, considerar os recursos existentes no agrupamento 

sempre que possível e a sua supervisão e acompanhamento é da responsabilidade dos 

professores titulares de turma. 

A oferta destas atividades tem por referência cinco horas semanais, reduzindo para 

quatro sempre que os alunos estejam inscritos na disciplina de Educação Moral Religiosa 

Católica, estando a sua frequência dependente de inscrição.  

 



Projeto Educativo 2021-2024 

 

 

15 

4.4. Áreas e modalidades de qualificação 

 

A oferta formativa do agrupamento deve ir ao encontro das reais necessidades laborais, 

tanto locais como nacionais, e os currículos deverão promover o desenvolvimento de 

competências mais ajustadas a cada uma das áreas de formação. Para isso, é essencial 

uma articulação e cooperação estreitas entre a escola e o tecido empresarial, que 

poderá passar por áreas como: 

 a formação em contexto de trabalho,  

 a participação na tomada de decisão quanto à oferta formativa do agrupamento, 

aos currículos, às metodologias de trabalho, 

 o contributo com bens tangíveis e intangíveis, 

 a representação nos júris das provas de aptidão dos cursos profissionais, em 

conformidade com a legislação em vigor. 

No ensino secundário regular, as disciplinas de opção que o Agrupamento oferece são 

selecionadas de acordo com o interesse que os alunos manifestam, em termos de 

prosseguimento de estudos, conjuntamente com a disponibilidade de recursos 

humanos, técnicos e logísticos disponíveis no sentido de suprir tais necessidades. 

No caso da oferta educativa profissionalizante, esta materializa-se depois de auscultar 

os parceiros institucionais do Agrupamento, procurando selecionar cursos que vão ao 

encontro das necessidades do tecido empresarial e aos interesses dos nossos 

alunos/formandos, preparando a escola para uma escolaridade obrigatória de sucesso. 

Acreditamos que a oferta profissionalizante é uma forma de proceder a uma integração 

dos nossos jovens no mercado de trabalho, mas igualmente de os tornar cidadãos 

autónomos e socialmente proativos na comunidade em que se inserem. 

O Plano de Atividades do Agrupamento deverá privilegiar a planificação de atividades 

orientadas para os alunos e para o seu sucesso, no respeito pelos pilares do projeto 

educativo, assente numa lógica de desenvolvimento dos princípios, valores e áreas de 

competência previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com a 

colaboração ativa dos vários atores da comunidade escolar e educativa. 
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5. Eixos de atuação, objetivos e metas  

 

As linhas orientadoras ou eixos de atuação do Projeto Educativo pretendem privilegiar 

quatro áreas de intervenção consideradas prioritárias para o próximo quadriénio. 

 

Para cada um destes eixos estão previstos objetivos específicos, tendo em conta a 

situação de partida, foram delineadas metas, indicadores e meios de monitorização. 

Pretende-se que as metas definidas para cada objetivo sejam anuais. No entanto, já que 

se trata de um processo gradual, espera-se que sejam atingidas até ao último ano de 

vigência do projeto educativo.  A sua monitorização será feita em cada um dos anos 

intermédios. 

 

 

 

Dimensão 1.1. Qualidade do sucesso educativo 

Objetivo O1. Prevenir o abandono escolar 

Situação 
inicial 

• 1,2% em 2019 

• 0,9% em 2020 

• 0,5% em 2021 

Meta 
(2024) 

Situar em 0% a taxa de interrupção 
precoce do percurso escolar (TIPPE) 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos que abandonou a escola 
sem concluir a escolaridade 
obrigatória (12º ano) / (sobre o nº 
total de alunos inscritos, excluindo os 
transferidos) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Dados MISI 

• Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 
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Objetivo O2. Melhorar a taxa de percursos diretos de sucesso em todas as ofertas educativas 

Situação 
inicial 

• 91% em 2019 

• 100% em 2020 

• 100% em 2021 

Meta 
(2024) 

100% dos alunos concluiu o 1º ciclo em 
4 anos 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos que concluiu o 1º ciclo 
em 4 anos / (sobre o nº total de 
alunos quando iniciaram o 1º ciclo, 

excluindo os transferidos) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

Situação 
inicial 

• 100% em 2019 

• 100% em 2020 

• 100% em 2021 

Meta 
(2024) 

100% dos alunos concluiu o 2º ciclo em 
2 anos 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos que concluiu o 2º ciclo 
em 2 anos / (sobre o nº total de 
alunos quando iniciaram o 2º ciclo, 

excluindo os transferidos) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

Situação 
inicial 

• 88% em 2019 

• 94% em 2020 

• 97% em 2021 

Meta 
(2024) 

90% dos alunos concluiu o 3º ciclo em 3 
anos 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos que concluiu o 3º ciclo 
em 3 anos / (sobre o nº total de 
alunos quando iniciaram o 3º ciclo, 

excluindo os transferidos) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

Situação 
inicial 

• 45% em 2019 

• 60% em 2020 

• 63% em 2021 

Meta 
(2024) 

70% dos alunos concluiu o ensino 
secundário regular em 3 anos 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos que concluiu o ensino 
secundário regular em 3 anos / (sobre 
o nº total de alunos quando iniciaram 
o ensino secundário regular, excluindo 

os transferidos) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

Situação 
inicial 

• 71% em 2019 

• 72% em 2020 

• 70% em 2021 

Meta 
(2024) 

85% dos alunos concluiu o ensino 
secundário profissional em 3 anos 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos que concluiu o ensino 
secundário profissional em 3 anos / 
(sobre o nº total de alunos quando 
iniciaram o ensino secundário 
profissional, excluindo os 
transferidos) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

 

Objetivo 
O3. Aumentar a percentagem de alunos com classificação positiva a todas as áreas curriculares / 
componentes do currículo, na avaliação interna 

Situação 
inicial 

• 100% em 2019 

• 98% em 2020 

• 100% em 2021 

Meta 
(2024) 

100% de alunos do 1º ciclo apresentam 
menção ≥ Suficiente em todas as 
disciplinas  

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos com menção ≥ 
Suficiente em todas as disciplinas, na 
avaliação final do 2º semestre, nos 1º, 
2º, 3º e 4º anos / (sobre o nº total de 
alunos inscritos no 1º ciclo, excluindo 
os transferidos) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Pautas/registos de avaliação 

• Atas dos Conselhos de Turma de 
avaliação final 
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• Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

Situação 
inicial 

• 83% em 2019 

• 88% em 2020 

• 84% em 2021 

Meta 
(2024) 

90% de alunos do 2º ciclo apresentam 
classificação ≥ 3 em todas as disciplinas 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos com classificação ≥ 3 em 
todas as disciplinas, na avaliação final 
do 2º semestre, nos 5º e 6º anos / 
(sobre o nº total de alunos inscritos 
no 2º ciclo, excluindo os transferidos) 
x 100 

Meios de 
monitorização 

• Pautas/registos de avaliação 

• Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

Situação 
inicial 

• 57% em 2019 

• 70% em 2020 

• 58% em 2021 

Meta 
(2024) 

70% de alunos do 3º ciclo apresentam 
classificação ≥ 3 em todas as disciplinas 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos com classificação ≥ 3 em 
todas as disciplinas, na avaliação final 
do 2º semestre, nos 7º, 8º e 9º anos / 
(sobre o nº total de alunos inscritos 
no 3º ciclo, excluindo os transferidos) 
x 100 

Meios de 
monitorização 

• Pautas/registos de avaliação 

• Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

Situação 
inicial 

• 69% em 2019 

• 74% em 2020 

• 73% em 2021 

Meta 
(2024) 

75% de alunos do ensino secundário 
regular apresentam classificação ≥ 10 
em todas as disciplinas 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos com classificação ≥ 10 
em todas as disciplinas, na avaliação 
final do 2º semestre, nos 10º, 11º e 
12º anos do ensino regular / (sobre o 
nº total de alunos inscritos no 
secundário regular, excluindo os 
transferidos) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Pautas/registos de avaliação 

• Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

 

Objetivo O4. Aumentar a taxa de sucesso escolar na avaliação externa 

Situação 
inicial 

Anexo IV (relatório do programa 
ENES) 

Meta 
(2024) 

Assegurar que a média de desempenho 
nas provas de avaliação externa de 
todas as disciplinas sujeitas a exame é ≥ 
às médias de classificação dos exames 
a nível nacional 

Indicadores 
de avaliação 

• Médias de classificação dos alunos 
do Agrupamento nos exames 
nacionais de cada disciplina 

• Médias de classificação dos exames 
a nível nacional 

Meios de 
monitorização 

• Programa ENES 

• Relatório da coordenação do 
Departamento de Qualidade / 
autoavaliação 

 

Objetivo 
O5. Promover o desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

Situação 
inicial 

• 28% em 2018/2019 

• 22% em 2019/2020 

• 60% em 2020/2021 

Meta 
(2024) 

Assegurar que cada atividade do PAA, 
efetuada com os alunos, abrange ≥ 3 
áreas de competências do Perfil dos 
Alunos 
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Indicadores 
de avaliação 

Nº de áreas de competências do 
PASEO em cada atividade (para os 
alunos) do PAA 

Meios de 
monitorização 

• PAA 

• Relatório de avaliação do PAA 

 

Dimensão 1.2. Práticas de inclusão e equidade 

Objetivo 

O6. Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa, respondendo “à  diversidade  das 
necessidades  e  potencialidades  de  todos  e  de  cada  um dos  alunos,  através  do  aumento  da  
participação  nos processos  de  aprendizagem  e  na  vida  da  comunidade educativa” (DL nº 
54/2018) 

Situação 
inicial 

3 horas/semana, por valência, de 
Hidroterapia, Equitação Terapêutica 
e Psicomotricidade 

Meta 
(2024) 

Manter a disponibilização de três horas 
semanais, por valência, para 
Hidroterapia, Equitação Terapêutica e 
Psicomotricidade para 100% dos alunos 
que frequentam as unidades 
especializadas de apoio ao autismo    

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de horas semanais 
disponibilizadas para Hidroterapia, 
Equitação Terapêutica e 
Psicomotricidade 

• Nº de alunos que frequentam as 
unidades especializadas de apoio 
ao autismo e participaram em 
atividades de Hidroterapia, 
Equitação Terapêutica e 
Psicomotricidade / (sobre o nº total 
de alunos que frequentam as 
unidades especializadas de apoio 
ao autismo) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Horário dos alunos que frequentam 
as unidades especializadas de apoio 
ao autismo    

• Relatório da coordenação do 
departamento de Educação Inclusiva 

Situação 
inicial 

• 92,2% em 2019/2020 

• 92,3% em 2020/2021 

Meta 
(2024) 

100% dos alunos com medidas seletivas 
e adicionais que transitam com sucesso 
em todas as disciplinas  

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos com medidas seletivas e 
adicionais que transitam com sucesso 
em todas as disciplinas / (sobre o nº 
total de alunos com medidas seletivas 
e adicionais do Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Atas dos Conselhos de Turma de 
avaliação final 

• Relatório da coordenação do 
departamento de Educação Inclusiva 

 

Dimensão 1.3. Cultura de corresponsabilidade e participação 

Objetivo 
O7. Corresponsabilizar a comunidade escolar na gestão de conflitos e na prevenção e resolução de 
problemas 

Situação 
inicial 

Inexistente 
Meta 
(2024) 

Criar um código de conduta extensivo a 
toda a comunidade educativa (alunos, 
pessoal docente, pessoal não docente, 
pais e encarregados de educação) 

Indicadores 
de avaliação 

Aprovação do Código de Conduta 
pelo Conselho Pedagógico e Conselho 
Geral 

Meios de 
monitorização 

• Ata do Conselho Pedagógico com 
aprovação do Código de Conduta 

• Ata do Conselho Geral com 
aprovação do Código de Conduta 

Situação 
inicial 

• 56% em 2018/19 

• 76% em 2019/20 

• 62% em 2020/21 

Meta 
(2024) 

75% das turmas do Agrupamento 
apresentam menção ≥ Bom no 
comportamento, nas atas dos 
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Conselhos de Turma (CT) de avaliação 
final 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de turmas com menção ≥ Bom nas 
atas dos CT de avaliação final   / 
(sobre o nº total de turmas do 
Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Atas dos Conselhos de Turma de 
avaliação final 

 

Objetivo 
O8. Promover  a  colaboração/cooperação  e  corresponsabilização  das famílias  no sucesso dos 
alunos 

Situação 
inicial 

• 100% em 2018/19 

• 100% em 2019/20 

• 100% em 2020/21 

Meta 
(2024) 

Manter o envolvimento de 100% dos 
Encarregados de Educação na definição 
e implementação das medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de EE que participam na definição 
e implementação das medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão 
/ (sobre o nº total de EE que têm 
educandos que são propostos para 
medidas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do 
departamento de Educação Inclusiva 

Situação 
inicial 

• 24 % em 2019/2020 (13 
atividades); 

• 34 % em 2020/2021 (12 atividades). 

Meta 
(2024) 

Envolver, anualmente, Encarregados 
de Educação em 40 % de projetos e/ou 
atividades previstas no PAA 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de EE que participam em 
atividades projetos e/ou atividades 
do PAA / (sobre o nº total de EE) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Fichas de avaliação das atividades do 
PAA  

• Relatório final de avaliação do PAA 

 

Dimensão 1.4. Cultura de valorização do trabalho 

Objetivo O9. Promover uma cultura de valorização do trabalho (próprio e dos outros) 

Situação 
inicial 

Esporádica 
Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos alunos dos 2º e 3º 
ciclos em 2 momentos de votação e 
valorização do trabalho dos pares 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de alunos dos 2º e 3º ciclos com 
2 momentos de votação e 
valorização do trabalho dos pares / 
(sobre o nº total de alunos dos 2º e 
3º ciclos do Agrupamento) x 100 

• Nº de momentos de votação e 
valorização do trabalho dos pares 
por turma 

Meios de 
monitorização 

Relatório de monitorização do PADDE 
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Dimensão 2.1 Modelos pedagógicos de colaboração humana 

Objetivo O10. Implementar modelos curriculares mais flexíveis 

Situação 
inicial 

Inexistente ou esporádico, para além 
da Cidadania e Desenvolvimento 

Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos alunos do 
Agrupamento numa atividade ou 
projeto de  flexibilidade  curricular, 
abrangendo pelo menos 3 áreas 
curriculares 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de projetos ou atividades no 
âmbito da Flexibilidade Curricular 
desenvolvidos, por turma/ano, 
envolvendo pelo menos 3 áreas 
curriculares 

• Nº de alunos que participou num 
projeto ou atividade no âmbito da 
Flexibilidade Curricular, 
envolvendo pelo menos 3 áreas 
curriculares / (sobre o nº total de 
alunos do Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório anual dos DAC 

 

 

 

Objetivo O11. Desenvolver metodologias ativas e diversificadas, centradas no aluno 

Situação 
inicial 

Sem monitorização anterior 
Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos professores do 
Agrupamento no desenvolvimento de 
metodologias ativas de aprendizagem, 
em 50% das atividades letivas de cada 
turma que leciona 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de ações/atividades letivas com 
recurso a metodologias ativas de 
aprendizagem 

• Nº de professores que desenvolveu 
metodologias ativas de 
aprendizagem, em 60% das 
atividades letivas / (sobre o nº total 
de professores do Agrupamento) x 
100 

• Nº de alunos envolvidos em 
metodologias ativas de 
aprendizagem, em 60% das 
atividades letivas / (sobre o nº total 
de alunos do Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Questionários (docentes e alunos) 
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Objetivo 
O12. Implementar novos modelos de avaliação, de acordo com um Projeto de Intervenção definido 
para o Agrupamento, no âmbito do Projeto MAIA 

Situação 
inicial 

Inexistente 
Meta 
(2024) 

Atingir as metas definidas no Plano de 
monitorização do Projeto de 
Intervenção (em anexo V) 

Indicadores 
de avaliação 

Indicadores constantes do Plano de 
monitorização do Projeto de 
Intervenção 

Meios de 
monitorização 

• Projeto de Intervenção (MAIA) 

• Plano de monitorização do Projeto de 
Intervenção 

• Relatórios da equipa de 
acompanhamento do Projeto de 
Intervenção 

 

 

 

Objetivo 
O14. Promover, de forma planificada e sistemática, momentos de partilha de aprendizagens 
comuns, de atividades ou de experiências educativas relevantes para o desenvolvimento pessoal, 
social e profissional da comunidade escolar 

Situação 
inicial 

Periodicidade esporádica e pontual 
Meta 
(2024) 

Realizar uma sessão de partilha de 
práticas/experiências educativas, com 
uma periodicidade anual, com a 
partilha efetuada por 10% dos 
professores 

 

 

 

Objetivo 
O13. Desenvolver a transversalidade dos projetos, clubes e da biblioteca escolar, integrando-os no 
currículo 

Situação 
inicial 

Pontual e com integração esporádica 
com o currículo 

Meta 
(2024) 

Dinamizar os projetos e clubes, de uma 
forma transversal e articulada com o 
currículo, em 50% das turmas/grupos do 
Agrupamento 

Indicadore
s de 

avaliação 

• Nº de turmas envolvidas na 
articulação curricular com um 
projeto ou clube / (sobre o nº total 
de turmas do Agrupamento) x 100 

• Nº de ações de articulação 
curricular com os Clubes e Projetos 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação dos Clubes e 
Projetos 

Situação 
inicial 

• Entre 51% e 75%, em 2019 

• < 50%, em 2020 e 2021 

Meta 
(2024) 

Envolver 76% das turmas do 
Agrupamento numa atividade/projeto de 
articulação com a biblioteca escolar, no 
âmbito do apoio ao currículo, às literacias 
e à aprendizagem. 

Indicadore
s de 

avaliação 

• Nº de turmas envolvidas numa 
atividade/projeto de articulação 
com a biblioteca escolar / (sobre o 
nº total de turmas do 
Agrupamento) x 100 

• Nº de ações de articulação 
curricular com a biblioteca escolar 

Meios de 
monitorização 

• Registo das sessões de articulação 
entre a biblioteca escolar e as 
turmas/professores 

• Relatório de avaliação da biblioteca 
escolar (MABE da Rede de Bibliotecas 
Escolares - RBE) 
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Indicadores 
de avaliação 

• Nº de sessões de partilha de 
práticas/experiências educativas 
efetuadas com o pessoal docente e 
não docente 

• Nº de professores que participou 
na sessão de partilha de práticas ou 
experiências educativas / (sobre o 
nº total de professores do 
Agrupamento) x 100 

• Nº de elementos do pessoal não 
docente que participou na sessão 
de partilha de práticas ou 
experiências educativas / (sobre o 
nº total de professores do 
Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Registo de presenças das sessões de 
partilha de práticas/experiências 
educativas 

Situação 
inicial 

2020/2021 - 6% dos alunos do 
Agrupamento nas mentorias 

Meta 
(2024) 

Envolver 10% dos alunos do 
Agrupamento no programa de 
mentorias, com o desenvolvimento de 
uma sessão semanal de partilha e 
aprendizagem colaborativa 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de sessões de mentoria 
efetuadas 

• Nº de alunos que participou nas 
mentorias / (sobre o nº total de 
alunos do Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do programa 
de Mentorias 

 

Objetivo 
O15. Aumentar o envolvimento dos docentes em microrredes de trabalho colaborativo (internos e 
externos ao Agrupamento) 

Situação 
inicial 

40% dos professores na Supervisão 
Colaborativa 

Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos professores do 
Agrupamento em 4 atividades letivas 
anuais de trabalho colaborativo 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de atividades letivas em que 
houve trabalho colaborativo dos 
docentes 

• Nº de professores envolvidos no 
trabalho colaborativo nas 
atividades letivas / (sobre o nº total 
de professores do Agrupamento) x 
100 

• Nº de alunos envolvidos em 4 
atividades letivas de trabalho 
colaborativo entre docentes / 
(sobre o nº total de alunos do 
Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do trabalho 
colaborativo 

Situação 
inicial 

• 3 microrredes do CFAE (5 
professores) 

• Rede de Bibliotecas de Baião (1 
professor) 

• ERASMUS+ (3 professores) 

Meta 
(2024) 

Envolver 15% dos docentes do 
Agrupamento numa microrrede 
externa de trabalho colaborativo 
(concelhio/interconcelhio, nacional ou 
internacional) 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de professores envolvidos numa 
microrrede externa de trabalho 
colaborativo / (sobre o nº total de 
professores do Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Balanço anual das microrredes de 
trabalho colaborativo, tendo por base 
o registo (ou evidência) das presenças  
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Dimensão 2.2 Ecossistemas digitais de aprendizagem 

Objetivo 
O16. Implementar o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), tanto a nível 
da formação digital (dos docentes e pessoal não docente), como na resolução das lacunas detetadas 
através da SELFIE e constantes no referido Plano 

Situação 
inicial 

Ver diagnósticos SELFIE e Check-In, 
constantes no PADDE (em anexo VI) 

Meta 
(2024) 

Atingir as metas definidas no PADDE 
(em anexo VI) 

Indicadores 
de avaliação 

Indicadores constantes do PADDE 
Meios de 

monitorização 

• PADDE 

• Relatório de monitorização do 
PADDE 
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Dimensão 3.1. Circuitos de comunicação e informação eficazes 

Objetivo 
O17. Formalizar a criação de uma equipa de comunicação responsável pela produção/divulgação 
de informações e pela promoção da imagem do Agrupamento na comunidade 

Situação 
inicial 

Inexistente 
Meta 
(2024) 

Criar um Gabinete de Imagem e 
Comunicação, constituído por 3 
elementos que operacionalize a 
divulgação da informação, serviços e a 
promoção da imagem do Agrupamento 
na escola e na comunidade 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de elementos que fazem parte do 
Gabinete de Imagem e Comunicação 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do Gabinete 
de Imagem e Comunicação 

 

Objetivo 
O18. Implementar um plano de comunicação e informação que possibilite a produção/ 
encaminhamento de informações relevantes para os vários públicos 

Situação 
inicial 

Inexistente 
Meta 
(2024) 

Criar um Plano de Comunicação, que 
defina a estratégia comunicacional do 
Agrupamento, tanto a nível interno 
como externo 

Indicadores 
de avaliação 

Aprovação do Plano de Comunicação 
pelo Conselho Pedagógico e Conselho 
Geral 

Meios de 
monitorização 

• Ata do Conselho Pedagógico com 
aprovação do Plano de Comunicação 

• Ata do Conselho Geral com 
aprovação do Plano de Comunicação 

Situação 
inicial 

2019/2020 - 42% dos professores 
Meta 
(2024) 

70% dos professores avaliam 
positivamente (Muito Bom ou Bom) a 
forma como é implementado o Plano 
de Comunicação no Agrupamento 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de professores que avaliam 
positivamente a implementação do 
Plano de Comunicação do 
Agrupamento / (sobre o nº total de 
professores do Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Questionário de satisfação do pessoal 
docente 

Situação 
inicial 

Identificado como aspeto a melhorar 
no focus group da avaliação interna 
de 2020/2021 

Meta 
(2024) 

100% do pessoal não docente avaliam 
positivamente (Muito Bom ou Bom) a 
forma como é implementado o Plano 
de Comunicação no Agrupamento 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de elementos do pessoal não 
docente que avaliam positivamente a 
implementação do Plano de 
Comunicação do Agrupamento / 
(sobre o nº total de elementos do 
pessoal não docente do 
Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Questionário de satisfação do pessoal 
não docente 
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Situação 
inicial 

2019/2020 - 36% do pessoal não 
docente 

Meta 
(2024) 

Numa amostra de 25% de alunos dos 2º 
e 3º ciclos e ensino secundário, 60% 
avaliam positivamente (Muito Bom ou 
Bom) a forma como é implementado o 
Plano de Comunicação no 
Agrupamento 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de alunos que avaliam 
positivamente a implementação do 
Plano de Comunicação do 
Agrupamento / (sobre o nº de alunos 
da amostra inquirida) x 100 

Meios de 
monitorização 

Questionário de satisfação de uma 
amostra de 25% dos alunos do 
Agrupamento 

Situação 
inicial 

Identificado como aspeto a melhorar 
no focus group da avaliação interna 
de 2020/2021 

Meta 
(2024) 

Numa amostra de 25% de 
encarregados de educação, 60% 
avaliam positivamente (Muito Bom ou 
Bom) a forma como é implementado o 
Plano de Comunicação no 
Agrupamento 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de encarregados de educação que 
avaliam positivamente a 
implementação do Plano de 
Comunicação do Agrupamento / 
(sobre o nº de encarregados de 
educação da amostra inquirida) x 100 

Meios de 
monitorização 

Questionário de satisfação de uma 
amostra de 25% dos Encarregados de 
Educação 

 

Dimensão 3.2. Monitorização e autorregulação sistemática do Agrupamento 

Objetivo O19. Reforçar os mecanismos de monitorização e autorregulação sistemática do Agrupamento 

Situação 
inicial 

Observatório e equipa do EQAVET 
Meta 
(2024) 

Criação do Departamento de Qualidade 

Indicadores 
de avaliação 

• Constituição da equipa do 
Departamento de Qualidade 

• Nomeação do coordenador do 
Departamento de Qualidade 

Meios de 
monitorização 

• Regimento do Departamento de 
Qualidade 

• Plano de Ação do Departamento de 
Qualidade 

Situação 
inicial 

1 reunião semanal de 90 minutos, de 
5 elementos da equipa de 
autoavaliação  

Meta 
(2024) 

Transformar a reunião da equipa de 
autoavaliação numa reunião semanal do 
Departamento de Qualidade 
(Observatório, autoavaliação e EQAVET) 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de reuniões da equipa de 
autoavaliação efetuadas ao longo 
do ano letivo 

• Nº de elementos (média) da equipa 
de autoavaliação presentes nas 
reuniões 

Meios de 
monitorização 

• Horário dos professores da equipa de 
autoavaliação 

• Registo de presenças nas reuniões da 
equipa de autoavaliação 

• Plano de ação da equipa de 
autoavaliação 

• Relatório da equipa de autoavaliação 

Objetivo 
O20. Rever os instrumentos e indicadores utilizados na avaliação do desempenho do pessoal docente, 
tornando-os mais objetivos e em linha com as novas metas do Projeto Educativo 

Situação 
inicial 

Falta mais objetividade nos critérios 
usados para avaliar as dimensões A e 
B da avaliação do desempenho do 
pessoal docente 

Meta 
(2024) 

100% dos coordenadores de 
departamento e avaliadores internos 
avaliam positivamente (Muito Bom ou 
Bom) os instrumentos e indicadores 
utilizados na avaliação do desempenho 
do pessoal docente 
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Objetivo 
O21. Garantir a qualidade, a eficácia e a eficiência da Educação e Formação Profissional, em 
alinhamento com o Quadro EQAVET 

Situação 
inicial 

Diagnóstico no Documento Base para 
alinhamento com o Quadro EQAVET 
(em anexo VII) 

Meta 
(2024) 

Atingir as metas definidas no 
Documento Base para alinhamento 
com o Quadro EQAVET (em anexo VII) 

Indicadores 
de avaliação 

Indicadores constantes do 
Documento Base para alinhamento 
com o Quadro EQAVET 

Meios de 
monitorização 

• Documento Base para alinhamento 
com o Quadro EQAVET  

• Plano de Ação no âmbito do EQAVET 
Relatório de monitorização do EQAVET 

 

Dimensão 3.3. Parcerias estratégicas orientadas para a inovação e intercâmbio de experiências 

Objetivo 
O22. Desenvolver ações com vista ao estabelecimento de parcerias e protocolos com instituições 
(locais, nacionais e internacionais), orientadas para a inovação e intercâmbio 

Situação 
inicial 

2020/2021 - 4 projetos de parcerias 
internacionais 

Meta 
(2024) 

Atingir as metas definidas no Plano de 
Internacionalização do Agrupamento 

Indicadores 
de avaliação 

Indicadores do Plano de 
Internacionalização do Agrupamento 

Meios de 
monitorização 

• Relatórios intercalares e finais do(s) 
projeto(s) 

• Relatório da equipa do Programa 
ERASMUS + 

 

Dimensão 3.4. Estratégias formativas e de desenvolvimento profissional contínuo 

Objetivo 
O23. Promover ações e sessões de formação contínua para docentes, em função das necessidades 
diagnosticadas 

Situação 
inicial 

Participações de professores em 
ações de formação contínua 
acreditadas, realizadas em 
articulação com o CFAE de Amarante 
e Baião: 

• 79 participações em 2017 

• 67 participações em 2018 

• 56 participações em 2019 

• 55 participações em 2020 

Meta 
(2024) 

Manter em ≥ 60 as participações anuais 
dos professores em ações de formação 
contínua acreditadas, realizadas no 
Agrupamento ou em articulação com o 
CFAE de Amarante e Baião 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de horas de formação 
disponibilizadas aos professores 

• Nº de professores que participou 
em ações de formação no AEVO / 
(sobre o nº total de professores do 
Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Relatório da coordenação do Plano 
de Formação 

• Questionário de Práticas de Gestão 
da Formação, do INA 

Situação 
inicial 

1 ou 2 ACD, num total de 3 a 6 horas 
anuais (entre 85% e 90% de 
docentes) 

Meta 
(2024) 

Abranger 90% dos professores do 
Agrupamento em ações de curta 
duração (ACD) relevantes para o 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de coordenadores de 
departamento e avaliadores internos 
que avaliam positivamente os 
instrumentos utilizados na avaliação 
do desempenho do PD / (sobre o nº 
total de coordenadores de 
departamento e avaliadores internos 
do Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Questionário de satisfação dos 
coordenadores de departamento e 
avaliadores internos 
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desenvolvimento profissional e 
institucional, no total de 6 horas anuais 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de professores que participou nas 
ACD de 6 horas / (sobre o nº total de 
professores do Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

Folha de presenças da ACD 

 

Objetivo 
O24. Reforçar as ações e sessões de formação contínua para não docentes, em função das 
necessidades diagnosticadas 

Situação 
inicial 

1 formação de 2 em 2 anos para o 
pessoal não docente (cerca de 20 
elementos do pessoal não docentes) 

Meta 
(2024) 

Envolver 50% do pessoal não docente 
em 15 horas de formação contínua 
relevante para o desenvolvimento 
profissional e institucional 

Indicadores 
de avaliação 

Nº de elementos do pessoal não 
docente que participou em 15 horas 
de formação contínua / (sobre o nº 
total do pessoal não docente) x 100 

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do Plano de 
Formação 

 

Objetivo 
O25. Fomentar a acreditação como formador (através do Conselho Científico-Pedagógico da 
Formação Contínua - CCPFC), no âmbito da formação contínua de professores 

Situação 
inicial 

6 formadores  internos 
Meta 
(2024) 

Aumentar para 10 o número de 
formadores internos que, de 2 em 2 
anos, desenvolvem uma estratégia 
formativa de desenvolvimento 
profissional contínuo para docentes ou 
não docentes. 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de formadores internos 
acreditados pelo CCPFC para a 
formação contínua de professores 
e do pessoal não docente 

• Nº de estratégias formativas para o 
pessoal docente e não docente do 
Agrupamento, desenvolvidas pelos 
formadores internos  

Meios de 
monitorização 

Relatório da coordenação do Plano de 
Formação 

 

Objetivo 
O26. Reforçar as ações e sessões de formação para as famílias, em função das necessidades 
diagnosticadas 

Situação 
inicial 

Esporádica 
Meta 
(2024) 

Criar uma Academia para Pais, 
envolvendo 15 elementos (podendo 
cada família participar com 1 ou 2 
elementos do mesmo agregado), cujas 
sessões decorrerão uma ou duas vezes 
por semana, num total de 8 horas 
anuais 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de elementos participantes na 
Academia para Pais 

• Nº de horas de formação anuais 
disponibilizadas na Academia para 
Pais 

Meios de 
monitorização 

• Folha de presenças na Academia para 
Pais 

• Questionário de satisfação aos 
participantes na Academia de Pais 
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Dimensão 4.2 Cidadania digital 

Objetivo O28. Promover a utilização da tecnologia de forma responsável e ética 

Situação 
inicial 

TIC nos 2º e 3º ciclos do ensino básico 
Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos alunos dos 1º, 2º e 
3º ciclos e do ensino secundário num 
projeto ou atividade no âmbito da 
Cidadania Digital 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de projetos ou atividades no 
âmbito da Cidadania Digital 
desenvolvidos por turma/ano 

• Nº de alunos que participou num 
projeto ou atividade no âmbito da 
Cidadania Digital / (sobre o nº total 
de alunos das turmas dos 1º, 2º e 
3º ciclos e ensino secundário) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Ata final dos Conselhos de Turma 

• Relatório da coordenação da 
Estratégia de Educação para a 
Cidadania na Escola 

 

Dimensão 4.3 Ser+ Sustentável: capacitação para a sustentabilidade 

Objetivo 
O29. Desenvolver ações que permitam capacitar os alunos para a proteção do ambiente e para o 
desenvolvimento sustentável 

 

Situação 
inicial 

• Eco-Escolas (alunos envolvidos 
pontualmente) 

Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos alunos e crianças 
do Agrupamento num projeto ou 

Dimensão 4.1. Cidadania democrática 

Objetivo O27. Aumentar a participação ativa dos alunos na vida escolar e na vivência pública e democrática 

Situação 
inicial 

• 1 ou 2 projetos para o orçamento 
participativo (8 alunos)  

• Associação de Estudantes (10 
alunos) 

• Conselho Geral (2 alunos) 

• Delegados e subdelegados de 
turma (todas as turmas) 

• Assembleia Municipal de Jovens de 
Baião (14 alunos) 

Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos alunos dos 3º e 4º 
anos, 2º e 3º ciclos e do ensino 
secundário num projeto ou atividade 
no âmbito da Cidadania Democrática   

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de projetos ou atividades no 
âmbito da Cidadania Democrática 
desenvolvidos por turma/ano 

• Nº de alunos que participou num 
projeto ou atividade no âmbito da 
Cidadania Democrática / (sobre o 
nº total de alunos das turmas dos 
2º e 3º ciclos e ensino secundário) x 
100 

Meios de 
monitorização 

• Ata final dos Conselhos de Turma 

• Relatório da coordenação da 
Estratégia de Educação para a 
Cidadania na Escola 



Projeto Educativo 2021-2024 

 

 

30 

• 2020/2021 - Cidadania e 
Desenvolvimento: 8 turmas 
desenvolveram projetos no âmbito 
do ambiente, articulados com a 
sustentabilidade (no 2º ciclo foi 
implementado um projeto conjunto) 

atividade no âmbito da Educação 
para a Sustentabilidade   

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de projetos ou atividades no 
âmbito da Educação para a 
Sustentabilidade desenvolvidos por 
grupo/turma/ano 

• Nº de crianças e alunos que 
participou num projeto ou atividade 
no âmbito da Educação para a 
Sustentabilidade / (sobre o nº total de 
crianças e alunos das turmas dos 1º, 
2º e 3º ciclos e ensino secundário) x 
100 

Meios de 
monitorização 

• Ata final dos Conselhos de Turma 

• Relatório da coordenação da 
Estratégia de Educação para a 
Cidadania na Escola 

 

 

Dimensão 4.5. Ser+ Empreendedor: transformar as ideias em ações e valor para os outros 

Objetivo O31. Promover uma maior aproximação dos alunos ao mercado de trabalho 

Situação 
inicial 

• Atividades do SPO - Qualifica, Feira 
das Profissões (alunos do 9º ano e 
ensino profissional) 

• Estágios dos alunos do ensino 
profissional (turmas do ano 2 e 3 
do ensino profissional) 

• Plano de Ação do EQAVET (100% 
dos alunos do ensino profissional) 

Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos alunos dos 1º, 2º e 
3º ciclos e ensino secundário 
profissional num projeto ou atividade 
no âmbito da Educação para o 
Empreendedorismo   

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de projetos ou atividades no 
âmbito da Educação para o 
Empreendedorismo e 
desenvolvidos por grupo/ turma 
/ano 

Meios de 
monitorização 

• Ata final dos Conselhos de Turma 

• Relatório da coordenação da 
Estratégia de Educação para a 
Cidadania na Escola 

Dimensão 4.4. Ser+ Saudável: práticas de saúde e bem-estar 

Objetivo 
O30. Manter a participação ativa dos alunos em atividades ou projetos promotores de práticas de 
saúde e bem-estar  

Situação 
inicial 

Projeto PESES (100% dos alunos) 
Meta 
(2024) 

Envolver 100% dos alunos e crianças do 
Agrupamento em dois projetos ou 
atividades que promovam práticas de 
saúde e bem-estar   

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de projetos ou atividades no 
âmbito do Ser+ Saudável 
desenvolvidos por 
grupo/turma/ano 

• Nº de crianças e alunos que 
participou num projeto ou 
atividade no âmbito do Ser+ 
Saudável / (sobre o nº total de 
crianças e alunos das turmas dos 
1º, 2º e 3º ciclos e ensino 
secundário) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Ata final dos Conselhos de Turma 

• Relatório da coordenação do PESES 

• Relatório da coordenação da 
Estratégia de Educação para a 
Cidadania na Escola 
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• Nº de alunos que participou num 
projeto ou atividade no âmbito da 
Educação para o 
Empreendedorismo / (sobre o nº 
total de alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos 
e ensino secundário profissional) x 
100 

 

Dimensão 4.6. Ser+ Solidário: práticas organizadas de voluntariado 

Objetivo 
O32. Desenvolver ações que fomentem o estabelecimento de práticas organizadas e sistemáticas 
de voluntariado e solidariedade 

Situação 
inicial 

• Campanhas de solidariedade, 
pontuais, no âmbito da Cidadania e 
Desenvolvimento e de EMRC 

• Inexistência de práticas 
organizadas e sistemáticas de 
voluntariado no AEVO 

Meta 
(2024) 

Envolver 10% dos alunos e crianças do 
Agrupamento num projeto ou 
atividade de voluntariado ou 
solidariedade, com uma periodicidade 
bimestral (2 em 2 meses) 

Indicadores 
de avaliação 

• Nº de projetos ou atividades de 
voluntariado ou solidariedade 
desenvolvidos por 
grupo/turma/ano com uma 
periodicidade bimestral 

• Nº de crianças e alunos que 
participou num projeto ou 
atividade de voluntariado ou 
solidariedade com uma 
periodicidade bimestral / (sobre o 
nº total de crianças e alunos do 
Agrupamento) x 100 

Meios de 
monitorização 

• Ata final dos Conselhos de Turma 

• Relatório da coordenação da 
Estratégia de Educação para a 
Cidadania na Escola 

 

 

 

6. Redes, parcerias e protocolos 

 

O Agrupamento constitui-se como sistema aberto onde as interações com o meio estão 

fortemente elencadas e participadas pelo estabelecimento de rede e parcerias. 

Pretendemos alicerçar a ação educativa numa atitude de abertura para as forças vivas 

da comunidade, fortalecendo-se mutuamente, procurando potencializar as sinergias 

que advêm dessa cooperação.  Os protocolos e as parcerias constituem-se como uma 

inestimável gama de recursos para o funcionamento do Agrupamento, para a qualidade 

da sua atividade e para o cumprimento dos objetivos e sucesso deste projeto.  
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6.1. Redes e parceiros estratégicos 

 

As redes que este Projeto Educativo pretende estabelecer ou reforçar desenvolvem-se 

quer no plano nacional quer no plano internacional. A aprendizagem e o emprego 

desenvolvem-se cada vez mais num plano transnacional. A mobilidade é um 

instrumento que necessita de ser estimulado e desenvolvido nos jovens, para potenciar 

novas aprendizagens, competências e oportunidades. 

O estabelecimento de diferentes protocolos e parcerias com as diversas instituições, 

permitem a criação de um trabalho em rede que potencia as políticas educativas 

definidas neste Projeto Educativo. 

Elencam-se as redes e parcerias estratégicas que têm sido estabelecidas e que têm sido 

e são indispensáveis ao sucesso do projeto educativo: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Associação empresarial de 
Baião; 

• Empresas locais; 

• Câmara Municipal de Baião; 

• CIM do Tâmega e Sousa; 

• Juntas de freguesia; 

• CPCJ de Baião; 

• GNR/Escola Segura; 

• Bombeiros Voluntários de 
Baião; 

• Santa Casa da Misericórdia de 
Baião; 

• Unidade de saúde local de 
Baião; 

• Associação de pais (APAVO); 

• CFAE de Amarante e Baião; 

• Rede de bibliotecas de Baião. 

Locais Internacionais 

• Instituições de Ensino 
europeias; 

• Organizações intermediárias a 
parcerias estretégicas; 

• Organizações de acolhimentos 
(FCT); 

• Agência Nacional ERASMUS+ 
Educação e Formação; 

• Comissão Europeia; 

• Comunidade e-Twinnig. 

Nacionais 

• Empresas; 

• Universidade de Aveiro e 
outras instituições de ensino 
superior; 

• Fundação Calouste 
Gulbenkian; 

• Federação Portuguesa de 
Canoagem; 

• Serviços centrais e regionais 
do ME; 

• Rede de bibliotecas escolares; 

• Plano Nacional de Leitura; 

• Associação bandeira azul da 
Europa; 

• CATIM – Centro de Apoio 
Tecnológico à Indústria 
Metalomecânica; 

• ANQ; 

• Instituto de Defesa Nacional; 

• Ordem dos psicólogos. 
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6.2. Orientações para o estabelecimento de redes e parcerias 

 

O estabelecimento de redes, parcerias e protocolos de cooperação devem ter por base 

os quatro eixos de atuação previstos no Projeto Educativo e os objetivos nele 

delineados. O reforço das parcerias com o tecido empresarial e com universidades, 

assim como a nível internacional, por exemplo, no âmbito do programa ERASMUS+, ou 

ainda com as autarquias e outras organizações que prossigam o interesse público é 

essencial ao sucesso do Projeto Educativo. 

 

6.2.1. Parcerias com empresas 

 

No contexto atual, cada vez mais é necessário o desenvolvimento de áreas de 

competência que facilitem a transição entre a escola e o mundo de trabalho, de modo 

a possibilitar uma adaptabilidade constante a novas situações laborais e a um futuro em 

permanente mutação. Desta forma, devem-se criar conexões fortes entre ambas as 

realidades, na tentativa de minimizar o impacto que geralmente advém dessa mudança.  

As empresas e as instituições locais deverão estar representadas no Conselho Geral, de 

maneira a que as deliberações emanadas desse órgão possam ter como base um 

conhecimento mais sólido e articulado. Será também benéfico criar um Conselho 

Consultivo que reúna os principais empregadores locais para que possam ser discutidos 

os assuntos de interesse mútuo. Com estas medidas poder-se-ão criar condições ideais 

para que os empresários se sintam parte legítima do processo, tornando a parceria mais 

funcional e eficaz.  

 

6.2.2. Parcerias com Universidades 

 

O reforço das parcerias entre a escola e a Universidade trará importantes contributos 

para todos os atores envolvidos. 

A nível dos professores, poderá não só viabilizar a sua formação contínua, como também 

desempenhar um papel importante na supervisão e orientação da prática letiva. 

Iniciativas de ensino em colaboração, investigação partilhada, desenvolvimento 

profissional, planeamento conjunto, e enriquecimento/apoio escolar proporcionarão 

uma melhoria significativa no processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Estas 

parcerias e projetos comuns pretendem contribuir para práticas de ensino inovador.  
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No que respeita às famílias, pretende-se que sejam desenvolvidos projetos conjuntos 

que reforcem o envolvimento dos pais na educação dos seus educandos, como forma 

de elevar os padrões académicos. 

É importante também o papel que a Universidade poderá ter no envolvimento dos 

alunos em iniciativas e programas que facilitem a transição e reduzam o fosso entre o 

ensino secundário e o ensino superior e que permitam desenvolver conhecimentos e 

competências em áreas diversificadas como as ciências, as humanidades, as artes, as 

tecnologias ou o desporto. 

 

6.2.3. Parcerias internacionais 

 

Em 2021 o Agrupamento obteve a Acreditação ERASMUS+, quer no setor da Educação 

Escolar, na qualidade de instituição coordenadora de consórcio do qual fazem parte os 

dois outros agrupamentos do concelho, como também no Ensino e Formação 

Profissional, no papel de entidade individual.  

No âmbito da Educação Escolar do programa Erasmus+, o Agrupamento poderá usufruir 

da mobilidade para alunos e pessoal do ensino básico e secundário, traduzindo-se em 

ações de job shadowing, de cursos de desenvolvimento profissional para pessoal, de 

mobilidade individual e de grupo para alunos, de peritos convidados, entre outras 

atividades. Estas ações promoverão ativamente a inclusão e a diversidade, a 

sustentabilidade ambiental e a educação digital através das suas atividades. Para o 

efeito, serão utilizadas as oportunidades de financiamento específicas proporcionadas 

pelo Programa para estes fins, escolhendo a conceção adequada para as suas atividades, 

sensibilizando os seus participantes e partilhando as melhores práticas. 

No plano do Ensino e Formação Profissional, esta acreditação permitirá que alunos do 

ensino profissional possam candidatar-se a estágios num outro país europeu e usufruir 

de experiências académicas, profissionais e pessoais únicas. A participação em 

projetos/mobilidades desenvolvidos ao abrigo do programa permitirá o 

desenvolvimento de competências chave nos nossos alunos, tornando-os mais 

autónomos, responsáveis e proativos. 

Esta acreditação confirma que a estratégia que a escola tem vindo a implementar para 

as atividades de mobilidade assenta em elevados padrões de qualidade. A este nível, o 

plano institucional do Agrupamento visa o desenvolvimento e a melhoria do sistema de 

educação e formação na Europa de forma permanente e contínua.  

Ainda sob a alçada do programa Erasmus+, o Agrupamento desenvolve parcerias no 

eTwinning, comunidade educativa da Europa, que oferece a professores, bibliotecários, 

diretores e outros agentes educativos a oportunidade de comunicar, colaborar, 

desenvolver projetos e partilhar experiências através da sua plataforma online.  
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6.2.4. Parcerias com a autarquia e outros stakeholders locais 

 

A participação dos vários stakeholders locais é essencial à sustentabilidade e 

concretização do Projeto Educativo. Assim, é pertinente implementarem-se estratégias 

que melhorem a comunicação e a participação dos parceiros locais com o Agrupamento. 

Algumas destas instituições participam no Conselho Geral e são chamadas a dar 

pareceres, assim como a aprovar planos e orçamentos. Podem dar um contributo 

importante relativamente aos cursos a desenvolver ou a candidatar a financiamento 

público, ao desenvolvimento das atividades escolares, em particular atividades 

extracurriculares, e apoio ao Plano Anual de Atividades. São parceiros cujo contributo 

deve ser considerado quando se planificam atividades educativas e formativas, sendo 

muito recomendável a sua representação no departamento de qualidade.  

No âmbito da transferência de competências para as autarquias, nomeadamente as que 

dizem respeito à área da educação, torna-se importante um trabalho de estreita 

colaboração com a Câmara Municipal de Baião e a Comunidade Intermunicipal (CIM) do 

Tâmega e Sousa. O Projeto Educativo do Agrupamento é pensado numa lógica de 

atuação e articulação com a Carta Educativa e o Projeto Educativo Concelhio (PEC), 

assim como com o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE). 

 

6.2.5. Parcerias com outras instituições e organizações  

 

O desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória será desde logo privilegiado quando se procura estabelecer 

novas parcerias ou incrementar as já existentes. A mesma prioridade deverá ser dada 

no que respeita ao desenvolvimento dos domínios e projetos constantes da Estratégia 

de Educação para a Cidadania da Escola, assim como aos objetivos previstos no Plano 

de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE). 

No âmbito desportivo, privilegiar-se-ão aquelas parcerias que podem contribuir para 

aumentar a credibilização dos grupos-equipas no desporto escolar e criar oportunidades 

de competição que estimulem a responsabilidade e a motivação. Programas e parceiros 

que visem desenvolver as múltiplas literacias (leitura, escrita, científica, digital, …) são 

também cruciais ao sucesso do Projeto Educativo. 
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7. Divulgação, monitorização e avaliação do Projeto Educativo 

 

O Projeto Educativo é um documento estratégico, orientador da ação do Agrupamento 

e, como tal, é essencial que todos os membros da comunidade dele se apropriem.  

Após aprovação pelo Conselho Pedagógico e Conselho Geral, este projeto será 

apresentado à comunidade educativa. A promoção de uma sessão solene de 

apresentação do Projeto Educativo, alargado aos membros do Conselho Geral, às 

diversas coordenações presentes no Conselho Pedagógico, aos representantes dos 

alunos e encarregados de educação e aos parceiros institucionais passa pela estratégia 

de divulgação. 

Por outro lado, recomenda-se a realização na escola de pequenos encontros ou 

workshops com empresários, assim como reuniões nas próprias empresas, para validar 

aspetos particulares do Projeto Educativo, numa tentativa de envolver e comprometer 

os stakeholders na planificação e implementação deste projeto de escola. 

Sabendo que a diversificação dos meios e formas de difusão o tornarão mais acessível a 

toda a comunidade, prevê-se a utilização das seguintes estratégias complementares de 

divulgação do Projeto Educativo: 

 Site oficial do Agrupamento; 

 Biblioteca escolar (cópia em papel); 

 Apresentação aos novos alunos e professores na sessão/reunião de início do ano 

escolar; 

 Elaboração de material que possa ser utilizado com os alunos nas aulas de 

Cidadania e Desenvolvimento; 

 Sessões de informação a grupos específicos da comunidade escolar/educativa 

(pessoal não docente, coordenadores dos departamentos curriculares, 

Associação de Pais). 

A divulgação do Projeto Educativo obedecerá a uma planificação que constará do Plano 

de Comunicação e Imagem do Agrupamento e que será elaborada de forma articulada 

entre as equipas responsáveis pelo Gabinete de Comunicação e Imagem e pelo 

Departamento de Qualidade. O principal objetivo é mobilizar o máximo de atores 

educativos para o conhecimento e prossecução do caminho traçado neste documento 

estratégico da vida escolar. 
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7.1. Estratégias de comunicação e divulgação no Agrupamento 

 

A ativação de meios e processos consistentes e eficazes de transmissão da informação, 

tanto a nível interno como externo, é um dos objetivos do Projeto Educativo. Assim 

sendo, considera-se relevante a criação de um Gabinete de Comunicação e Imagem. 

Este Gabinete será responsável pela criação e implementação de um Plano de 

Comunicação e Imagem que agilize a divulgação dos documentos orientadores da vida 

escolar, de notícias, de atividades e eventos. A criação de condições para o aumento das 

relações de proximidade e de colaboração entre os vários atores educativos, assim como 

o reforço da imagem positiva do Agrupamento na comunidade estarão também 

presentes nas linhas de atuação deste serviço.  

Para a elaboração e implementação do Plano de Comunicação e Imagem serão tidas em 

conta as seguintes etapas: 

 Levantamento de necessidades (diagnóstico dos meios de informação e 

comunicação existentes, pontos fracos e fortes, obstáculos à comunicação); 

 Definição de objetivos (clarificação do que se pretende comunicar, 

intervenientes e meios); 

 Seleção dos meios de difusão e suportes à comunicação tanto a nível interno 

como externo; 

 Monitorização e avaliação do Plano de Comunicação e Imagem. 

 

 

7.2. Plano para a monitorização e avaliação do Projeto Educativo 

 

Sendo o Projeto Educativo um documento dinâmico e orientador da vida escolar, a sua 

avaliação será feita anualmente e, se necessário, proceder-se-á à sua revisão e 

melhoramento. Esta avaliação pretende dar a conhecer os resultados atingidos, a 

utilidade do documento e de que forma a sua implementação contribuiu para melhorar 

o serviço prestado pelo Agrupamento.  

Para além da avaliação diagnóstica, que fornece indicadores sobre a estrutura 

organizacional e permite a elaboração do Projeto Educativo, será feita a avaliação dos 

resultados. Este processo é da competência do Conselho Pedagógico e Conselho Geral, 

através dos quais se representam todos os intervenientes da comunidade escolar. De 

uma forma mais restrita, o Departamento de Qualidade, através da Equipa de 

Autoavaliação coordenam a monitorização e avaliação do Projeto Educativo, tendo por 

base um Plano de monitorização e avaliação criado para o efeito.  
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Anualmente, será produzido um relatório com as evidências recolhidas e sugestão de 

ações de melhoria. Este relatório será analisado pelos órgãos de gestão (Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral) e divulgado na página do Agrupamento. 

Na monitorização e avaliação do Projeto Educativo serão tidas em conta metas 

intermédias, os indicadores e meios de verificação estabelecidos para cada um dos 

objetivos propostos. Num contexto mais alargado, poderão também ser utilizados os 

resultados de instrumentos aplicados, no âmbito do processo de autoavaliação do 

Agrupamento ou do sistema EQAVET, sendo privilegiados os seguintes tópicos: 

 liderança e gestão, 

 prestação do serviço educativo, 

 autoavaliação, 

 resultados, 

 integração no mercado de trabalho, 

 relacionamento interpessoal, 

 contacto com as famílias. 

 

Começamos por nos referir a este projeto como um farol que possa ser capaz orientar a 

vida do agrupamento rumo ao sucesso dos nossos alunos, o fim último a que a escola se 

propõe.  

No entanto, tal como os sinais enviados por um farol têm que ser devidamente 

interpretados pelos marinheiros para levarem os seus navios a bom porto, também a 

comunidade educativa do nosso agrupamento ao apropriar-se deste documento 

cumprirá a missão a que nos propomos. 

 

 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 20 de outubro de 2021 
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ANEXOS 



Anexo I – Enquadramento e Contextualização 
 
 

 



 



ANEXO II - Caraterização do espaço escolar 

 
Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil1 Escola Básica de Campelo2 Jardim de infância do Prenhô

3
 

Piso 0 

Receção 
Serviços Administrativos 
Direção 
Biblioteca 
Loja do Aluno 
Auditório e Sala de Expressões 
Museu Escolar 
Sala de Projetos 
Bar 
Refeitório 

Piso 0 

Receção 
Sala polivalente 
Salas de aula 
Sala de professores 
Gabinete de coordenação 
Sala de apoios educativos 
Unidade de Ensino 
Estruturado 

Piso 0 

Receção 
Sala polivalente 
Sala de educadores 
Salas de aula 

Piso 1 

Sala de Professores 
Sala de Assistentes 
Operacionais 
Salas de aula 
Gabinete de Psicologia 
Unidade de Ensino 
Estruturado 
Laboratório de Ótica Ocular 
Salas de EV/ET/EVT 
Oficina de Eletricidade e 
Eletrónica 
Sala de Restaurante/Bar 

Piso 1 Salas de aula 

Exterior Espaço infantil 
exterior coberto 

Piso 2 

Salas de aula 
Auditório Celeste Ribeiro 
Oficina/Laboratórios de 
Informática 
Sala do Futuro 
Laboratórios de Ciências 
Experimentais Exterior Campo de jogos coberto 

Espaços 
desportivos 

Pavilhão Gimnodesportivo 
Sala de Professores 
Balneários exteriores 
Sala de Ginástica 
Campo de Jogos Exterior 

 
 
 

                                                        
1 A escola sede garante o funcionamento contínuo de todas as suas valências no período diurno (das 8.30 e 
as 18.30 horas). Durante o período noturno (das 20:00 às 24 horas) são garantidas as valências necessárias 
à Educação e Formação de Adultos e mediante as suas necessidades pontuais. 
2 As atividades do Centro Escolar desenvolvem-se desde as 9:00 até às 17:30 horas. 
3 As atividades no Jardim de Infância desenvolvem-se entre as 7:50 e as 19:00 horas. 



Anexo III – Recursos Humanos 
 

Os docentes que integram o quadro do agrupamento garantem uma relativa 

estabilidade e a continuidade do trabalho desenvolvido. No entanto, a percentagem de 

docentes sujeitos a concursos (docentes dos quadros de zona pedagógica e docentes 

contratados) é ainda muito significativa. A distribuição do serviço docente é pautada por 

critérios de bom aproveitamento de recursos disponíveis, maximizando a rentabilidade 

dos docentes. Com vista a conseguir uma sequencialização dos conteúdos, a distribuição 

do serviço docente privilegia, sempre que possível, a continuidade pedagógica. 

O agrupamento conta ainda com técnicos especializados com funções docentes, 

normalmente para lecionar a componente técnica dos cursos profissionais. Estes 

técnicos são contratados através de contratação de escola, o que garante alguma 

continuidade destes ativos. 

O pessoal não docente, está distribuído por assistentes técnicos, assistentes 

operacionais e técnicos superiores que sustentam estruturas de apoio ao ensino e à 

aprendizagem como psicólogos ou terapeutas. A maioria do pessoal não docente integra 

o quadro do agrupamento assegurando grande estabilidade ao funcionamento das 

estruturas às quais estão afetos. 

As tabelas seguintes fazem uma caracterização dos recursos humanos do agrupamento. 

 
Tabela 1 – Número de trabalhadores da UO por cargo/género 
 

Cargo 
Género 

Total 
F M 

Assistentes Operacionais 33 4 37 

Assistentes Técnicos 6 2 8 

Professores e Educadores 63 33 96 

Técnicos Especializados 4 7 11 
Técnicos Superiores 5 3 8 

 
 
Tabela 2 – Número de professores e educadores por departamento/vínculo 
 

Departamento 
Vínculo 

Total 
QA QZP Contrato 

Pré-escolar e 1.º CEB 9 3 1 13 

Ciências Experimentais 8 1 4 13 
Ciências Sociais e Humanas 8 2 7 17 

Matemática 5 4 1 10 

Línguas 11 2 6 18 

Expressões 10 2 4 16 

Educação Inclusiva 4 0 5 9 

Técnicos Especializados 0 0 11 11 

 



RESULTADOS DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO 2019

0248  Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião

1.ª FASE

Escola de realização:

Alunos inscritos para exame 174 1ª opção 13

2ª opção 14

1. Totais gerais

Tencionavam candidatar-se 116

2. Colocados por opção

Apresentaram candidatura 53

28%

30%

Foram colocados na 1ª fase 46

3. Colocados por curso de colocação (15 mais frequentes)

3ª opção 11 24%

4ª opção 3 7%

5ª opção 3 7%

6ª opção 2 4%Opção média de colocação 2,46

4. Colocados por estabelecimento de colocação (15 mais frequentes)

67%

46%

87%

1

2

3

4

5

6

Curso de ensino superior Colocados Opcão coloc.

Engenharia Informática 3 3,679119

Gestão 3 2,009147

Ciências Farmacêuticas 3 1,679494

Reabilitação Psicomotora 3 1,679841

Contabilidade 2 4,509056

Engenharia Mecânica 2 1,509123

Turismo 2 2,009254

Ciência da Informação 2 4,009694

Criatividade e Inovação Empresarial 2 1,50L070

Assessoria e Tradução 1 2,009009

Ciências da Comunicação 1 5,009023

Ciências da Educação 1 3,009026

Comunicação e Multimédia 1 2,009052

Direito 1 3,009078

Educação Ambiental 1 1,009082

Estabelecimento de ensino superior Colocados Opcão coloc.

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 4 3,003043

Universidade do Porto - Faculdade de Letras 3 4,001107

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia 3 2,331203

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 3 1,671204

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 3 2,333131

Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 3 1,673134

Universidade da Beira Interior 2 2,500400

Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia 2 1,501106

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de 2 2,003045

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 2 3,507230

Universidade de Aveiro 1 2,000300

Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito 1 3,000502

Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia 1 2,000504

Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 1 5,000505

Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 1 3,000507
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RESULTADOS DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO 2020

0248  Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião

1.ª FASE

Escola de realização:

Alunos inscritos para exame 148 1ª opção 13

2ª opção 8

1. Totais gerais

Tencionavam candidatar-se 78

2. Colocados por opção

Apresentaram candidatura 45

35%

22%

Foram colocados na 1ª fase 37

3. Colocados por curso de colocação (15 mais frequentes)

3ª opção 7 19%

4ª opção 4 11%

5ª opção 2 5%

6ª opção 3 8%Opção média de colocação 2,54

4. Colocados por estabelecimento de colocação (15 mais frequentes)

53%

58%

82%

1

2

3

4

5

6

Curso de ensino superior Colocados Opcão coloc.

Engenharia de Telecomunicações e Informática 2 2,509098

Gestão 2 2,509147

Solicitadoria 2 3,509242

Engenharia Mecânica 2 2,009369

Enfermagem 2 2,509500

Medicina 2 2,009813

Ciências Biomédicas Laboratoriais 2 1,00L068

Engenharia de Sistemas 1 6,008316

Arqueologia 1 1,009006

Biologia e Geologia 1 1,009012

Bioquímica 1 2,009015

Ciências da Comunicação 1 1,009023

Comunicação e Multimédia 1 1,009052

Economia 1 3,009081

Educação Social 1 2,009084

Estabelecimento de ensino superior Colocados Opcão coloc.

Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 6 3,003135

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança 3 1,337015

Universidade do Minho 2 3,501000

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 2 2,503043

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de 2 3,003045

Escola Superior de Enfermagem do Porto 2 2,507003

Universidade de Aveiro 1 1,000300

Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 1 1,000501

Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 1 1,000505

Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas 1 3,000901

Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 1 2,001103

Universidade do Porto - Faculdade de Economia 1 3,001104

Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 1 6,001105

Universidade do Porto - Faculdade de Letras 1 2,001107

Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 1 1,001110
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RESULTADOS DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO 2021

0248  Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião

1.ª FASE

Escola de realização:

Alunos inscritos para exame 148 1ª opção 14

2ª opção 8

1. Totais gerais

Tencionavam candidatar-se 90

2. Colocados por opção

Apresentaram candidatura 55

32%

18%

Foram colocados na 1ª fase 44

3. Colocados por curso de colocação (15 mais frequentes)

3ª opção 13 30%

4ª opção 3 7%

5ª opção 4 9%

6ª opção 2 5%Opção média de colocação 2,57

4. Colocados por estabelecimento de colocação (15 mais frequentes)

61%

61%

80%

1

2

3

4

5

6

Curso de ensino superior Colocados Opcão coloc.

Línguas e Relações Empresariais 2 2,009196

Psicologia 2 1,509219

Desporto e Lazer 2 4,009731

Medicina 2 3,009813

Ciências Biomédicas Laboratoriais 2 2,00L068

Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol 1 6,008323

Português 1 1,008393

Biologia 1 6,009011

Ciências da Comunicação 1 2,009023

Ciências da Educação 1 2,009026

Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação 1 4,009043

Comunicação Social 1 3,009054

Contabilidade 1 1,009056

Direito 1 3,009078

Enfermagem Veterinária 1 4,009085

Estabelecimento de ensino superior Colocados Opcão coloc.

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 5 2,001202

Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 4 1,500505

Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 2 2,000507

Universidade do Porto - Faculdade de Letras 2 1,001107

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 2 4,503042

Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 2 2,503134

Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 2 2,003182

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança 2 4,007015

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 2 3,007230

Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia 1 6,000160

Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito 1 3,000502

Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina 1 4,000506

Universidade do Minho 1 2,001000

Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 1 1,001103

Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 1 1,001105
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Anexo V – Monitorização do Projeto de Intervenção “Para uma fundamentação das 
práticas de avaliação pedagógica no âmbito do projeto MAIA” 

 A monitorização do Projeto de Intervenção no âmbito da avaliação pedagógica far-se-á através da 
implementação de dispositivos de recolha, registo e tratamento de dados, sobre o grau de implementação das 
ações constantes face aos resultados esperados. Uma análise intercalar realizada no final do 1.º semestre de 
2021/2022. No final do 2.º semestre será feita uma apreciação das ações e introduzir as alterações necessárias 
ao cumprimento dos objetivos e metas do projeto. Trata-se um documento aberto, que tem como principal 
propósito colocar ensinar, aprender e avaliar melhor para tornar mais significativas as aprendizagens 
essenciais de cada área curricular assim como as competências inscritas no PASEO. O diagnóstico de 
autorreflexão promovido no início e no fim de cada ano escolar de implementação do projeto, ajudarão na sua 
avaliação, reformulação e identificação de novas áreas prioritárias de intervenção.  

A monitorização visa o desenvolvimento de indicadores e instrumentos precisos destinados à monitorização 
do projeto, promovendo a divulgação de estratégias eficazes, estudos de eficiência, a partilha de práticas e a 
reavaliação das medidas adotadas a nível de cada disciplina ou de cada área disciplinar. 
Neste sentido, e quipá do projeto MAIA através da Coordenadora do processo de monitorização e avaliação 
propõe um plano que promove a recolha de dados, o trabalho colaborativo, a partilha da eficácia e da eficiência 
assim como sugestões para novos caminhos e novas ações. 

Apresentamos aqui um conjunto de cinco objetivos com identificação de metas, indicadores e meios de 
verificação, mas outros objetivos previstos nos eixos de intervenção do projeto educativo ou nas dimensões 
do PADDE serão alvo de monitorização e avaliação partilhada pelos responsáveis. 
Entre outros, considera-se relevante ter em conta os seguintes indicadores de monitorização de execução da 
eficácia do projeto: indicadores de realização, indicadores de resultado e indicadores de impacto.  
 
 
8.1 Objetivos e Indicadores de monitorização 
 

Objetivo  O1. Promover uma ação de formação de curta duração (ACD) dedicada à avaliação 
pedagógica e contextualizada no Projeto de Intervenção do Agrupamento. 

Diagnóstico Necessidade de promover alterações ao nível da avaliação pedagógico tornando-a alinhada 
com a legislação em vigor e os documentos orientadores em matéria de educação. 

Meta 

- 90% dos professores e 
educadores do Agrupamento 
concluem com sucesso pelo 
menos uma ACD no âmbito 
avaliação pedagógica, em cada 
ano escolar; 
 

Indicadores  
- n.º de professores e educadores 
certificados em cada uma das 
ações  

Meios de 
verificação Certificados emitidos 

Ação Responsável Recursos e 
parcerias Calendarização 



Desenvolver ações de formação acreditadas em 
diversas modalidades (ACD, Cursos, Oficinas, 
MOOC) e/ou não acreditadas em regime presencial 
e/ou à distância sobre avaliação pedagógica. 

Responsável 
pelo Plano de 
Formação da 

Escola 
CFAEAB e 
Equipa do 

projeto MAIA 

Centro de 
Formação de 
Amarante e 

Baião 

Ao longo dos 
anos escolares 
de 2021/2022 e 

2022/2023 

 
 

Objetivo  O2. Diversificar os processos de recolha de informação 

Diagnóstico O sistema de classificação está ainda muito centrado na aplicação de testes, havendo 
necessidade de promover diferentes processos de recolha de informação 

Meta 

Considerar o sistema de 
classificação dos alunos 
através da distribuição 
de ponderações 
baseadas nos domínios 
identificados a partir das 
AEs de cada disciplina; 
Classificar os alunos com 
base em sistemas de 
recolha de informação 
diversificados (testes 
não constituem mais do 
que 50%). 

Indicadores  
Critérios de avaliação das áreas curriculares;  
Processos de recolha de informação para 
classificação utilizados. 

Meios de 
verificação 

Ata da reunião de Conselho de Turma; 
Relatório de monitorização do projeto de 
intervenção; 
Inquérito por questionário. 

Ação Responsável Recursos e 
parcerias Calendarização 

Promover a discussão de critérios de 
avaliação sustentado nos domínios e 
construção de um referencial comum. 

Conselho 
Pedagógico 

Equipa do 
projeto MAIA 

1º semestre de 
2021/2022 

Promover momentos de elaboração e 
partilha de instrumentos de recolha de 
informação (rubricas, projetos, grelhas de 
observação, ...) 

Ao longo do ano escolar 
2021/2022 

 
 
 

Objetivo  O3. Generalizar a aplicação de rubricas de avaliação ao nível do agrupamento 

Diagnóstico Necessidade de efetivar a avaliação formativa como suporte ao ensino e à aprendizagem 

Meta 
- Utilizar as rúbricas 
como processo de 
recolha de informação 

Indicadores  
Nº de disciplinas em que foram utilizadas 
rubricas / (sobre o nº total de disciplinas do 
EB ou EP) x 100 



em 50% das disciplinas 
nos currículos do ensino 
básico e do ensino 
profissional; 

Meios de 
verificação 

Atas de Conselho de Turma; 
Relatório de monitorização do projeto. 

Ação Responsável Recursos e 
parcerias Calendarização 

Promover a generalização das rubricas 
como processo de recolha de informação 

Coordenadora 
e 

Equipa do 
projeto MAIA 

Coordenadores 
de 

Departamento / 
Grupos 

disciplinares 

Ano escolar 2021/2022 

 
 
 

Objetivo  
O4. Constituir uma equipa de acompanhamento ao projeto de intervenção no âmbito da 
avaliação pedagógica 

Diagnóstico Necessidade de acompanhar e monitorizar o processo de implementação do projeto de 
intervenção 

Meta 

Recolher evidências ao 
nível: 
- da diversificação dos 
processos de recolha de 
informação; 
- do grau de satisfação com 
as politicas de avaliação e 
classificação por parte de 
alunos, professores, pais e 
EEs. 

Indicadores  
- Processos de recolha de informação 
aplicados por turma; 
- Inquéritos de satisfação construídos. 

Meios de 
verificação 

Relatório de monitorização da aplicação 
do projeto; 
Inquéritos por questionário. 
 

Ação Responsável Recursos e 
parcerias Calendarização 

Manter a equipa do projeto MAIA e nomear 
um coordenador responsável pela 
monitorização e avaliação da aplicação do 
projeto de intervenção. 

Equipa do 
projeto MAIA 

Departamento 
de Qualidade 

 
Ao longo do ano 

escolar de 2021/2022 

Elaborar questionários/ questões a incluir em 
questionários de opinião 

Coordenador 
do projeto Final do ano 

escolar2021/2022 

 



 
 

 
 

Objetivo  O5. Situar a satisfação de alunos, professores e EEs em níveis que garantam a qualidade 
da avaliação pedagógica promovida no agrupamento. 

Diagnóstico Necessidade de avaliar o impacto da aplicação do projeto de intervenção ao serviço do 
ensino e da aprendizagem. 

Meta 

- Situar em 70% o nível de 
satisfação de alunos, professores 
e EEs relativamente às políticas de 
avaliação e classificação do 
agrupamento no ano escolar 
2021/2022. 
 
- Aumentar em 5% ao ano os 
níveis de satisfação nos anos 
escolares seguintes. 

Indicadores  - Resultados da aplicação de 
inquéritos de satisfação. 

Meios de 
verificação - Relatório do projeto MAIA. 

Ação Responsável Recursos e 
parcerias Calendarização 

Aplicação de inquéritos de satisfação a alunos, 
professores e EEs  

Coordenador do 
Projeto de 

Intervenção no 
âmbito da 
Avaliação 

Pedagógica 

Projeto 
MAIA; 

Departamen
to de 

Qualidade. 

Ao longo dos 
anos escolares 
de 2021/2022 e 

2022/2023 

 
 
 
 
Data de aprovação 22/09/2021 

 
 



 

 
 

 

 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA ESCOLA 

Período de vigência  22021-2023 

 

 

 

Equipa de Desenvolvimento Digital: 

Eduardo Teixeira 
Hermínia Marques 
Nuno Mota 

 

 

 

 

Baião, julho de 2021 



 
Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

 

2 

Índice 
 

1. Introdução .......................................................................................................................................... 3 

2. Identidade pedagógica do Agrupamento .......................................................................................... 4 

3. Conceptualização ............................................................................................................................... 4 

4. Caracterização do Agrupamento ....................................................................................................... 5 

4.1 Informação geral do Agrupamento.............................................................................................. 5 

4.2  História digital do Agrupamento ................................................................................................. 5 

4.2.1 Dimensão Tecnológica e Digital ............................................................................................ 6 

4.2.2 Dimensão Organizacional ..................................................................................................... 7 

5. Resultados globais do diagnóstico ..................................................................................................... 8 

5.1 Check-In ........................................................................................................................................ 8 

5.2 SELFIE ......................................................................................................................................... 11 

6. Identificação das dimensões e áreas a priorizar .............................................................................. 14 

6.1 Dimensão Organizacional........................................................................................................... 15 

6.2 Dimensão Pedagógica ................................................................................................................ 15 

6.3 Dimensão Tecnológica ............................................................................................................... 15 

7. Parcerias ........................................................................................................................................... 16 

8. Planeamento das ações ................................................................................................................... 17 

8.1 Dimensão Organizacional........................................................................................................... 17 

8.2 Dimensão Pedagógica ................................................................................................................ 20 

8.3 Dimensão Tecnológica ............................................................................................................... 27 

9. Estratégia de comunicação e divulgação ......................................................................................... 29 

9.1 Objetivos gerais de comunicação .............................................................................................. 29 

9.2 Público-alvo ................................................................................................................................ 29 

9.3 Mensagens-chave ...................................................................................................................... 30 

9.4 Plano de comunicação ............................................................................................................... 30 

10. Monitorização e avaliação ............................................................................................................. 31 

10.1 Indicadores para monitorização ............................................... Erro! Marcador não definido. 

10.2 Formas de aferição do impacto das medidas ........................... Erro! Marcador não definido. 

 

  



 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

 

 

3 

 

1. Introdução 
 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, aprovou o Plano de Ação para a 

Transição Digital, bem como as medidas e ações estratégicas que o integram, enquanto instrumento de 

intervenção fundamental para a transição digital. De acordo com esse documento, a digitalização é uma 

realidade incontestável no mundo de hoje traduzindo-se numa sociedade cada vez mais assente na ciência, no 

desenvolvimento tecnológico e na inovação. 

Das várias medidas definidas no Plano de Ação para a Transição Digital, a primeira é o Programa de 

Digitalização para as Escolas, o qual tem como objetivo o desenvolvimento de um programa para a 

transformação digital das escolas que contempla a disponibilização de equipamento individual, a garantia de 

conectividade móvel gratuita para alunos e docentes, o acesso a recursos educativos digitais, as ferramentas 

colaborativas em ambientes digitais e a realização e classificação eletrónica de provas de avaliação externa em 

ambiente digital. 

O Programa de Digitalização para as Escolas prevê também uma forte aposta na capacitação dos 

docentes em cada escola, através de um Plano de Capacitação Digital de Professores, que garanta a aquisição 

das competências necessárias ao ensino neste novo contexto digital. 

O PADDE assume-se assim como um instrumento orientador e facilitador da adaptação e 

implementação das tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem. Servirá ainda para apoiar 

o Agrupamento na reflexão e definição de estratégias que permitam a exploração do potencial do digital e na 

definição do caminho e, sobretudo, do ritmo que a escola pretende imprimir para a integração do digital. 

Incidindo em três dimensões vitais - pedagógica, organizacional e tecnológica - o PADDE auxiliará a 

transição digital com efetiva concretização e enquadrada com e na Escola. 

As áreas de intervenção do PADDE incidirão nos diferentes domínios da organização escolar, no âmbito 

das tecnologias digitais: 

- O Envolvimento Profissional; 

- O Ensino e a Aprendizagem; 

- A Avaliação das Aprendizagens; 

- O Desenvolvimento Profissional Contínuo; 

- A Liderança. 

Com uma visão articulada e global, o PADDE é, assim, um instrumento orientador e facilitador da 

adaptação e implementação das tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem. 
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2. Identidade pedagógica do Agrupamento 
 
 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória reporta valores com os quais nos identificamos: 

Responsabilidade e Integridade, Excelência e Exigência, Curiosidade, Reflexão e Inovação, Cidadania e 

Participação e Liberdade. 

Neste sentido, o AEVO não pretende ser uma escola de projetos, mas sim uma escola com projetos. 

Pretende-se uma escola que seja capaz de implementar rigor e exigência, a partir de pressupostos aceites por 

todos; uma escola que não seja digital, mas que use o digital; uma escola que seja capaz de definir, de forma 

participada, a formação necessária para os nossos professores, técnicos e pessoal não docente; uma escola 

que seja capaz de passar para o exterior, de forma percetível, o trabalho que realiza; uma escola que potencie 

as capacidades de cada um dos nossos alunos; uma escola que seja capaz de dar a conhecer aos seus alunos, 

professores e funcionários outras culturas (Erasmus). Neste sentido, os projetos não podem ficar à margem 

deste Plano e devem  potenciar a identidade do AEVO. Obviamente, os projetos de índole mais tecnológico, 

como o clube de robótica, o clube de ciência viva ou os projetos ERASMUS+, mas também os projetos 

relacionados com as artes, como o laboratório de artes ou a academia de artesanato, não podem ignorar o 

PADDE. 

 

 

3. Conceptualização 
 

O PADDE teve por base o quadro conceptual dos documentos orientadores desenvolvidos pela Comissão 

Europeia, designadamente o DigCompEdu, no âmbito dos quais se desenvolveram as ferramentas de 

diagnóstico CHECK-IN (já realizada pelos docentes) e a SELFIE (respondida por professores e alunos).  

O DigCompEdu enquadra a necessária competência digital dos educadores e estabelece um modelo de 

progressão permitindo aos docentes avaliarem e desenvolverem a sua competência digital em sete áreas 

comuns a todos os setores da educação: 

− Práticas de liderança e de governação; 

− Práticas de ensino e de aprendizagem; 

− Desenvolvimento profissional; 

− Práticas de avaliação; 

− Currículos e conteúdo; 

− Colaboração e Networking; 

− Infraestrutura. 

Desta forma, não só o docente tem um papel ativo no equacionar da sua formação, como a ferramenta 

permitiu orientar sobre o progresso, integração e implementação de  tecnologias  digitais, planear estratégias  

e  simplificar a transparência e comparação de iniciativas ao nível europeu. 
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A SELFIE (Self-Reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) 

permitiu compreender melhor a forma como as tecnologias digitais são utilizadas e integradas na escola, em 

múltiplas dimensões, na opinião dos seus atores: dirigentes escolares, professores e alunos. Esta recolha das 

opiniões dos alunos, dos professores e dos dirigentes escolares foi feita de forma anónima, procurando-se 

inquirir sobre a forma como as tecnologias são utilizadas. Esta recolha foi realizada com recurso a breves 

afirmações e perguntas e a uma escala de resposta simples de 1 a 5. As perguntas e as afirmações demoram 

cerca de 20 minutos a preencher. 

Com base nestes questionários foi possível gerar um relatório, ou uma imagem “SELFIE”, dos pontos fortes 

e dos pontos fracos da escola, em termos da utilização das tecnologias pelos diversos intervenientes. Este 

retrato permitiu definir as opções metodológicas e a definição das áreas prioritárias a trabalhar. Só com a 

participação e envolvimento de todos os intervenientes as ações inscritas neste PADDE surtirão em sucesso. 

4. Caracterização do Agrupamento 
 

 

4.1 Informação geral do Agrupamento 

 
 

Nº de estabelecimentos escolares 3 

Nº de alunos 915 

Nº de professores 115 

Nº de pessoal não docente 51 

Escola TEIP Não 

Fonte: GIAE e Serviços Administrativos 

 
 
 

4.2  História digital do Agrupamento 

 

As seguintes tabelas foram construídas tendo por base os dados do SELFIE, sendo que as afirmações 

são classificadas na escala de 1 a 5 por cada um dos intervenientes. Assim, o histórico digital do Agrupamento 

que aqui se apresenta mostra-nos os valores médios obtidos nas dimensões tecnológica e digital, pedagógica 

e organizacional. 
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4.2.1 Dimensão Tecnológica e Digital 

 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 3,7 3,0 3,8 

2º ciclo 3,3 3,3 3,2 

3º ciclo 3,7 3,1 3,2 

Secundário geral 3,7 3,5 3,0 

Secundário profissional 3,6 3,5 3,2 

 
 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa 

Em % Computador Internet 

1º ciclo 99% 100% 

2º ciclo 98% 99% 

3º ciclo 97% 99% 

Secundário geral 100% 100% 

Secundário profissional 100% 100% 

Nota: Dados resultantes do programa Escola Digital e cedência de equipamentos pela escola aquando da pandemia.   
 
 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X   

Controlo de ausências X  

Contactos com encarregados de educação  x 

 
 
 

Gestão de sistemas 

Os alunos e encarregados de educação podem aceder às faltas dos alunos, avaliações, aquisição de 

senhas para almoço, impressão de documentos, assim como comunicação com os diretores de turma 

(GIAE). Como plataforma de aprendizagem assíncrona/síncrona os alunos utilizam a plataforma Moodle 

do Agrupamento, acedendo à internet via palavra-passe individual. Em espaço escolar, a aquisição e 

usufruto de refeições e compras na papelaria e bar, assim como o usufruto das valências dos serviços 

administrativos é realizado através de cartão de aluno, via plataforma (GIAE). Para ensino à distância, o 

Agrupamento utiliza a plataforma WEBEX. 

Os docentes preenchem sumários por via eletrónica (GIAE), usufruindo das valências dos serviços 

administrativos, aquisições na papelaria e bar, através de cartão docente. Como plataforma de 

aprendizagem assíncrona/síncrona utilizam o Moodle, tendo acesso a email institucional e a Cloud 
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individual (institucional) para trabalho colaborativo. A impressão de documentos é realizada através de 

serviço de “WEBPRINT”, via internet ou desde a sala de docentes. Para o ensino à distância e reuniões, o 

Agrupamento utiliza a plataforma “WEBEX”, sempre com suporte da plataforma Moodle. 

Os Serviços Administrativos utilizam como aplicações base o CONTAB, GIAE e GPV, como 

ferramentas de gestão escolar. 

Na biblioteca escolar, a catalogação, o empréstimo domiciliário e a pesquisa do fundo documental 

são efetuados através da ferramenta Prisma (Mind). 

Existe uma política incrementada de cópias dos dados do servidor GIAE, CONTAB, GPV, assim como 

dos dados JNE. Os Serviços Administrativos realizam cópias para contas cloud individuais, de 

responsabilidade dos utilizadores. 

 

4.2.2 Dimensão Organizacional 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3,2 3,2 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 2,9 3,0 3,3 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,7 3,5 ----- 

 
 

Nível de competência dos docentes por área (em %)  [Dados do Check-In] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 37,8 58,2 4,1 

 
 

Competências Digitais da Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

 

Os encarregados de educação do Agrupamento possuem uma baixa qualificação. Esta realidade, 

associada ao facto de haver uma baixa literacia digital traduz-se num obstáculo à participação das 

famílias na vida do Agrupamento e no acompanhamento dos seus educandos. Nos últimos anos, face a 

um esforço desenvolvido pelo Agrupamento, os encarregados de educação passaram a utilizar o 

programa de gestão escolar de forma continuada. Fruto dessa realidade, o acompanhamento aos seus 

educandos melhorou, designadamente a nível das avaliações, do absentismo, assim como questões 

burocráticas e do quotidiano, como aquisições de bens e serviços disponibilizados. Em consequência da 

pandemia, com a imperativa necessidade de utilização de plataformas de videoconferência para 

contacto com os diretores de turma, verificou-se um aumento das competências digitais. De qualquer 

modo, é ainda bem evidente uma elevada percentagem de encarregados de educação com parcas 

competências digitais.  
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Pessoal não docente 

No Agrupamento são bem notórias duas realidades bem diversas. 

Os assistentes técnicos possuem, na sua globalidade, melhor desempenho de utilização das 

ferramentas digitais, derivado da sua formação específica em áreas que implicam a sua utilização, bem 

como da função que desempenham. Fruto das diversas plataformas que têm de utilizar diariamente (e 

ao longo dos anos) têm muito maior capacidade de adaptação a novas realidades e “à mudança”. 

Os assistentes operacionais, na sua generalidade, revelam mais dificuldades na utilização e 

exploração do digital. Mais de metade dos assistentes operacionais apesar de possuírem email não lhe 

dão qualquer uso.  

 
 

Sistemas de apoio à gestão da informação em funcionamento no Agrupamento 

− GIAE (Dados pessoais de professores e alunos, resultados escolares, assiduidade, sumários); 

− Moodle (email de docentes e alunos); 

− Correio eletrónico institucional/cloud institucional (nome dos docentes); 

− GPV (Dados pessoais de professores, classificações profissionais, assiduidade); 

− Contab (dados de empresas fornecedoras de bens e serviços); 

− Webex (nome e email de docentes e alunos). 

 

 

5. Resultados globais do diagnóstico 

 

5.1 Check-In 

 

Período de aplicação 
11.ª fase 7 a 18 de janeiro 2021 

2.ª fase 19 de fevereiro a 1 de março de 2021 

 
 

Nível de competência dos docentes por área (em %)  [Dados do Check-In] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 37,8 59,2 3 

Ensino e aprendizagem 48,0 46,9 5,1 

Avaliação 43,8 49 7,1 

Capacitação dos aprendentes 37,7 51,1 11,2 

Promoção da competência digital dos aprendentes 41,8 53,1 5,1 
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Participação                                                         N.º % 

Docentes convidados a participar 115 100 

Docentes que realizaram o Check-In 1.ª Fase 80 70 

Docentes que não realizaram o Check-In 1.ª Fase 35 30 

Docentes que realizaram o Check-In 2.ª Fase 18 51,4 

Total de participantes no Check-In 98 85,2 

 
 

Resultados                                                        N.º % 

Nível 1 18 18,3 

Nível 2 75 76,6 

Nível 3 5 5,1 

 

Reflexão 

Procedendo à leitura das tabelas apresentadas e realizando a sua comparação com cada uma das 

dimensões dos resultados do Check-in, importa realçar as tendências semelhantes, assim como o desvio 

em relação a média nacional e ao CFAE para cada uma das dimensões que compõe. Assim, a nível da 

Proficiência Global, a moda é o nível 2, em linha com o que acontece a nível nacional e o CFAE. O 

Agrupamento apresenta, contudo, uma frequência superior de docentes nos níveis B1 (8% e 8,7%  maior), 

B2 (6% e 2,8% maior) e C2 (2% e 1,9% maior) do que os dados do CFAE e os nacionais. Com efeito, sendo 

a moda o nível 2, importa realçar que, em todos os domínios, os docentes do Agrupamento se posicionam 

em maior número no patamar inferior do mesmo (B1).  

No que toca ao Envolvimento Profissional a moda é, mais uma vez, o nível B1, em linha com o que 

acontece a nível nacional, mas em patamar superior quando comparado com o CFAE (neste, a moda é o 

nível A2). Curiosamente, o Agrupamento possui menos efetivos no nível C2 do que a moda nacional e do 

CFAE. 

A nível dos Recursos Digitais, o Agrupamento concentra os seus efetivos no patamar B1, em linha 

com o que se passa a nível nacional, contrariamente ao CFAE onde a moda é o patamar B2. Neste 

indicador, o Agrupamento concentra ainda um nível de efetivos significativos no patamar B2, superior aos 

valores nacionais e do CFAE, contrariamente, para pior, é o que acontece com os níveis C1. O nível C2 está 

em linha com o CFAE e os valores nacionais com uma reduzida concentração de docentes. 

No capítulo do Ensino e Aprendizagem, não obstante a moda 48% dos docentes se encontrarem no 

nível 1, a verdade é que a maior concentração de docentes do Agrupamento assenta no nível B1, 

secundada pelos níveis A1, A2 e B2. Esta distribuição leva a que nos patamares B2, C1 e C2 ocorra a 

concentração de um menor número de efetivos. 
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No que respeita à avaliação, a moda é o habitual patamar B1 secundado pelo A2 onde, em conjunto, 

se incluem mais de 70% dos docentes do Agrupamento. Esta situação leva a que, face aos resultados 

nacionais e do CFAE, ocorra um ligeiro esvaziamento do patamar B2. 

A capacitação dos aprendentes segue a habitual tendência do Agrupamento, com grande 

frequência de docentes no patamar B1. Contudo, porque nos patamares A1 e A2 (em conjunto) se 

encontram 37% dos docentes e nos B1 e B2 se posicionam 50%, ocorreu um esvaziamento do patamar C1 

(quando comparado com os dados nacionais e do CFAE). É curioso notar que o Agrupamento apresenta 

neste domínio frequência superior no patamar C2 do que os resultados nacionais e do CFAE. 

A promoção da competência digital dos aprendentes é similar a todas as dimensões analisadas, 

sendo mais elevada no nível B1, com frequência superior à sua esquerda (níveis inferiores de persecução) 

que à sua direita.  

Analisando os desvios mais negativos em relação aos resultados nacionais e do CFAE, nos patamares 

superiores a B1 e, desta forma, identificando os domínios “em perda” face aos primeiros nos patamares 

superiores, há a destacar que em cinco deles (capacitação dos aprendentes, avaliação, ensino e 

aprendizagem, recursos digitais e envolvimento profissional), o Agrupamento apresenta piores 

resultados. Destes, aquele com pior posicionamento (comparativo com o CFAE e o âmbito nacional), é a 

capacitação dos aprendentes. Em todos os domínios, o Agrupamento posiciona-se com maior frequência 

no nível 2 (patamar inferior desse nível - B1) variando a frequência entre 76% (proficiência global) e 47% 

(ensino aprendizagem). O patamar que apresenta frequências mais próximas do nível 2 é o patamar 

inferior (nível 1). As três dimensões que apresentam maiores frequência no nível 1 são, por esta ordem, 

Ensino e Aprendizagem, Avaliação e Promoção da Competência Digital dos Aprendentes. Aquela que 

apresenta menor frequência é (sem ser a proficiência global) a capacitação dos aprendentes. O nível 

superior para cada domínio (nível 3)  apresenta valores de frequência inferiores a 11,2%, sendo a moda 

5,1%.   

Dos diversos domínios, aqueles que apresentam maior desvio (negativo) em relação aos resultados 

nacionais e CFAE são os seguintes: 

− Envolvimento profissional: Nível Básico de: Comunicação institucional, Colaboração 

profissional, prática reflexiva e DPC Digital. 

− Recursos Digitais: Nível Básico de: Seleção, criação e modificação, Gestão, proteção e 

partilha. 

− Ensino Aprendizagem: Nível Básico de: Ensino, Orientação, aprendizagem colaborativa e 

aprendizagem autorregulada. 

− Avaliação: Nível Básico de: Estratégias de Avaliação, Análise de evidência, Feedback e 

planificação. 

− Capacitação dos Aprendentes: Nível Básico de: Acessibilidade e inclusão, diferenciação e 

personalização, envolvimento ativo. 

− Promoção dos Aprendentes: Nível Básico de: Literacia da informação e dos média, 

comunicação e colaboração, criação de conteúdo, uso responsável, resolução de 

problemas. 
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5.2 SELFIE 

 

Período de aplicação De 19 de abril a 7 de maio 2021 

 
 

Participação  

Nível de ensino 
Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 2 2 100 8 8 100 73 61 84 

2º ciclo 3 3 100 14 14 100 95 97 102 

3º ciclo 3 3 100 23 24 104 200 187 94 

Secundário 
geral 

3 3 100 21 21 100 225 214 95 

Secundário 
profissional 

3 3 100 27 27 100 233 199 85 

 
 

Reflexão 

A comunidade educativa envolveu-se no processo de diagnóstico efetuado através do SELFIE, uma 
vez que as taxas de participação são elevadas. Os casos com percentagens superiores a 100% devem-se ao 
facto de alunos do primeiro ciclo terem respondido ao inquérito destinado aos alunos do segundo ciclo e 
um docente que terá repetido a submissão do inquérito. Estas taxas de participação elevadas são um dado 
relevante para a construção do PADDE. O comprometimento e a identificação com o projeto de transição 
digital é uma garantia para que os objetivos traçados possam ser alcançados. 

O posicionamento dos docentes do Agrupamento é um dado relevante para a construção do PADDE, 
permitindo aferir o seu nível de competências face à integração digital, constituindo um recurso para a 
definição de objetivos e metas. 

O nível de proficiência global dos docentes do Agrupamento, apurado pelo Check-In, evidencia uma 
maior frequência de professores no nível 2, que se situa em valores superiores aos apurados para o CFAE e 
para o nacional (diferencial positivo de 10%). Este facto esvaziou o posicionamento dos professores nos 
níveis 1 e 3, quer face ao CFAE, quer a nível nacional. Neste sentido, sem descurar os docentes que estão 
no nível 1, o plano de capacitação deverá ser mais direcionado para a sustentabilidade e melhoria dos 
professores que estão no nível 2, de forma a que todos eles transitem para o nível seguinte. 

Importa ainda salientar uma frequência inferior dos docentes do Agrupamento no nível 3, quando 
comparado com o CFAE e com o panorama nacional. 

Atendendo aos resultados do SELFIE e não obstante perspetivas diversas por parte dos diversos 
intervenientes na realização da mesma (como mais adiante se verá), é possível constatar que o nível 
secundário profissional apresenta, genérica e sistematicamente valores mais elevados nas diversas 
dimensões do que os restantes níveis de ensino. A esta situação não será alheia a forma de trabalho, 
avaliação, colaboração e cariz peculiar da dimensão pedagógica dentro e fora da sala de aula, bem como às 
práticas de avaliação e competências digitais desenvolvidas pelos intervenientes nos processos de ensino e 
aprendizagem. 
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Assim sendo, não importa apenas olhar para as médias globais, mas também para uma análise por 
ciclo de aprendizagem ou tendência de ciclo. 

Facilmente se constata, porém, que o domínio G – práticas de avaliação é aquele que apresenta 
piores resultados. Com efeito, excetuando-se o ensino profissional, todas as dimensões deste domínio 
apresentam valores negativos e, mesmo nos cursos profissionais, o “feedback aos outros alunos” não foge 
desta tendência, o que torna esta mesma dimensão como aquela que valores mais baixos atinge. 

O domínio F - Pedagogia – aplicação em sala de aula assume-se como uma das duas dimensões menos 
conseguidas no Agrupamento, não fosse a avaliação propiciada pelos envolvidos no ensino secundário 
profissional e esses resultados ainda obteriam valores mais negativos. Sendo transversal aos diferentes 
graus de ensino, excetuando-se o secundário profissional como referido, é, contudo, no secundário geral 
que a dimensão se equaciona mais negativa, designadamente, e por ordem decrescente de negatividade, 
projetos transdisciplinares, adaptações às necessidades dos alunos, promoção da criatividade, trabalho 
colaborativo entre alunos. É curioso constatar que, na dimensão anteriormente aludida, no secundário 
regular, os professores possuem uma visão mais negativa do que os alunos, o que não acontece nos 
restantes níveis de ensino. De todas as dimensões do domínio F - Pedagogia em sala de aula, a inexistência 
de projetos transdisciplinares assume-se como a dimensão mais negativa. 

De igual modo, o domínio B - Colaboração e trabalho em rede é um dos que apresenta avaliação mais 
negativa e, não nos cansando de repetir, não houvesse a avaliação formalizada pelos envolvidos no ensino 
secundário profissional e esses resultados ainda obteriam valores mais punitivos. Tal como no domínio F, 
também neste domínio as caracterizações mais negativas ocorrem ao nível do secundário geral. Com 
avaliações mais negativas à medida que se progride de ciclo, excetuando-se o secundário profissional, as 
dimensões com valores globais mais baixos são as parcerias e a análise de progressos. 

Uma análise mais aturada dos domínios com avaliações mais positivas evidencia, ainda assim, 
algumas dimensões com avaliação negativa que importa realçar. 

O Domínio A - Liderança é um dos que apresenta melhor avaliação. Não obstante este facto, de forma 
transversal a todos os níveis de ensino, excetuando-se o secundário profissional, a dimensão Tempo para 
explorar o ensino digital apresenta avaliação negativa. Nesse mesmo domínio, a estratégia digital é nota de 
reparo pelo 3º ciclo e o desenvolvimento de estratégia com os professores aparecem como dimensões mais 
criticadas no secundário (geral e profissional). É de realçar que as dimensões estratégia digital, bem como 
o desenvolvimento da estratégia com os professores obtêm uma análise bem mais critica por parte dos 
dirigentes do que por parte dos restantes intervenientes. 

Com avaliação global das mais positivas do Agrupamento, o domínio C - infraestruturas e 
equipamentos apresenta, ainda assim, algumas dimensões dignas de registo pela negativa. Com efeito, os 
alunos do secundário profissional assim como os professores do primeiro ciclo assinalam com avaliação 
negativa o acesso à internet. Os professores do primeiro ciclo e terceiro ciclo, assim como os alunos do 
secundário geral e terceiro ciclo, apontam como lacuna os dispositivos para aprendizagem. Aparenta ser 
problemático para os docentes do primeiro ciclo a impossibilidade de os alunos trazerem os seus próprios 
equipamentos. Os espaços físicos são preocupação dos professores do 2º ciclo, assim como do secundário 
profissional), sendo globalmente negativa a inoperância das tecnologias de apoio (apontadas por 
professores de todo o ensino básico). 

Os domínios D e E são os que apresentam avaliação mais positiva no Agrupamento sendo, contudo, 
nota de reparo pelos professores do primeiro ciclo no domínio E a dificuldade criação de recursos digitais. 

O Domínio H - Competências digitais dos alunos apresenta, globalmente, avaliações mais negativas 
pelos envolvidos no ensino secundário. Com efeito, e apesar da média global ser positiva, a média do 
secundário regular é negativa. Neste ciclo, as avaliações mais negativas surgem nas dimensões aprender 
codificação, aptidões digitais das disciplinas, criação de conteúdos digitais, crédito ao trabalho dos outros 
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e resolução de problemas técnicos. Aprender codificação, resolução de problemas técnicos e dar crédito ao 
trabalho dos outros é, maioritariamente, transversal a todo o Agrupamento. 

Numa análise mais transversal e sintética, baseada nas avaliações obtidas por dimensão e grupo de 
participantes, fica claro que os alunos com perspetiva mais negativa das diversas áreas em análise são os 
alunos do secundário geral. Na realidade, dos 8 domínios alvo de análise, só um, pedagogia – apoios e 
recursos, apresenta avaliação positiva. No extremo oposto das avaliações encontram-se os alunos do ensino 
secundário profissional não apresentando qualquer domínio avaliado negativamente, assim como os alunos 
do primeiro ciclo, estes últimos com a perceção mais positiva das de todos os alunos do Agrupamento. 

Os docentes do Agrupamento que apresentam uma perceção mais negativa dos domínios em análise 
são os docentes do ensino secundário geral e do primeiro ciclo, secundados pelos docentes do terceiro ciclo 
de escolaridade. Em todos os docentes existe a perceção negativa da dimensão G - práticas de avaliação e, 
não sendo comuns os restantes domínios alvo de perceção negativa por parte de todos os docentes, áreas 
como colaboração e trabalho em rede, aplicação em sala de aula e competências digitais dos alunos 
apresentam as perceções comuns menos conseguidas. Os docentes do secundário profissional, à imagem 
dos alunos, são os que possuem perceções mais positivas das áreas em análise, não atribuindo em qualquer 
uma delas uma avaliação negativa. 

Contrariamente aos docentes, os dirigentes escolares apresentam uma perspetiva interciclos, mais 
próxima. Com efeito, excetuando-se os dirigentes do primeiro ciclo e do secundário profissional, todos os 
restantes apontam quatro domínios com valoração negativa e, de entre estes, três comuns: colaboração e 
trabalho em rede, pedagogia - aplicação em sala de aula e práticas de avaliação. Importa ainda constatar 
que o único domínio negativamente apontado pelos dirigentes do primeiro ciclo é o G - Práticas de 
avaliação. 

 

Em síntese, relevamos as seguintes dimensões relevantes (resultantes da análise e a serem alvo de 
intervenção): 

− Práticas de avaliação (avaliação de aptidões, feedback em tempo útil, autorreflexão, 
documentação da aprendizagem, valorização das aptidões obtidas fora da escola); 

− Projetos transdisciplinares; 

− Promoção da criatividade; 

− Colaboração e trabalho em rede; 

− Aprender codificação; 

− Trabalho colaborativo entre alunos; 

− Criação de conteúdos digitais (disciplinas e alunos); 

− Permitir aos alunos trazer o seu equipamento; 

− Competências digitais dos alunos; 

− Dar crédito ao trabalho dos outros; 

− Resolução de problemas técnicos; 

− Tempo para explorar o ensino digital. 

− Dificuldade na Criação de recursos digitais 
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6. Identificação das dimensões e áreas a priorizar 

 

Face à análise efetuada compreende-se a complexa missão a que o presente projeto tentará dar 

resposta. Se, por um lado, há que responder às lacunas específicas dos docentes do Agrupamento, dos 

assistentes operacionais e técnicos resolvendo progressivamente as lacunas apontadas pela SELFIE, por outro, 

face à realidade familiar, verifica-se que grande parte dos encarregados de educação possuem parcos 

conhecimentos de utilização da internet, de forma pró-ativa, distinta das redes sociais. Neste contexto, 

teremos assim que: 

A: Propiciar a formação dos docentes; 

B: Promover a formação dos assistentes técnicos e assistentes operacionais; 

C: Solucionar, progressivamente, as lacunas apontadas pela SELFIE e anteriormente alancadas, a nível 

de/da: 

− Prática de avaliação (avaliação de aptidões, feedback em tempo útil, autorreflexão, 

documentação da aprendizagem, valorização das aptidões obtidas fora da escola); 

− Projetos transdisciplinares; 

− Promoção da criatividade; 

− Colaboração e trabalho em rede; 

− Aprender codificação; 

− Criação de conteúdos digitais (disciplinas e alunos); 

− Competências digitais dos alunos; 

− Trabalho colaborativo entre alunos; 

− Dar crédito ao trabalho dos outros; 

− Resolução de problemas técnicos; 

− Consecução de tempo para explorar o ensino digital. 

− Promover a criação de recursos digitais por parte dos docentes. 

 Os resultados não surgirão de forma espontânea e muito menos sem o empenho de todos os 

intervenientes. Sendo importante compreender que os educadores devem estar munidos de competências 

digitais que lhes permitam uma participação ativa na sociedade digital e serem capazes de demonstrar essa 

competência perante os aprendentes, transmitindo-lhes o uso que fazem das tecnologias digitais, não é menos 

verdade que o PADDE do nosso Agrupamento só́ será́ possível de concretizar se toda a comunidade educativa 

se envolver de forma ativa e interessada, tal como até aqui, nas restantes fases do plano. Ora, com a recolha 

de evidências, realizada a partir da informação recolhida por processos de diagnóstico SELFIE e Check-In e 

tendo em conta o histórico do Agrupamento, procedemos à análise dos dados. Foi, pois, com essa intenção 

que se definiram as áreas/ações-chave que seguidamente elencamos. 
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6.1 Dimensão Organizacional 

 

• Colaboração e trabalho em rede; 

• Desenvolvimento profissional contínuo; 

• Tempo para explorar o ensino digital. 

 

6.2 Dimensão Pedagógica 

 

• Práticas de avaliação; 

• Competências digitais dos alunos (resolução de problemas técnicos, produção de conteúdo 

digital, aprender codificação, trabalho colaborativo entre alunos, promoção da criatividade, 

valorar o trabalho dos outros); 

• Pedagogia apoios e recursos versus aplicação em sala de aula (resolução de problemas técnicos, 

projetos transdisciplinares, criação de recursos digitais). 

 

6.3 Dimensão Tecnológica  
 

• Infraestruturas e equipamentos - manutenção das infraestruturas e equipamentos existentes, 

reformando, melhorando e ampliando o parque informático (designadamente, construindo 

espaços alternativos de aprendizagem, como sejam as salas do futuro), aumentando a velocidade 

de acesso à internet. 

A melhoria do Agrupamento depende de todos. O trabalho agora iniciado tem por base esse mesmo 

diagnóstico, designadamente o Check-in e a SELFIE, para a qual todo o Agrupamento contribuiu. O presente 

Plano só pode ser operacionalizado se houver seriedade no processo de implementação e se, em conjunto, 

conseguirmos superar os desafios que se avizinham. Será um caminho que temos de percorrer. Surgirão 

necessariamente problemas e obstáculos, mas conseguiremos ultrapassá-los, como sempre o fizemos. Não 

iremos mudar de um dia para o outro e, se verificarmos haver uma análise errada com datas e prazos 

impossíveis de cumprir, procederemos à reformulação, pois um plano é isso mesmo. 

Teremos, contudo, que fazer um esforço no seu cumprimento respeitando não só o cronograma de 

ação, mas, também, o processo de comunicação e monitorização como mais adiante neste documento se 

apresentará. 
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7. Parcerias 

 

Dada a complementaridade dos serviços prestados pela Escola com os que são fornecidos por várias 

instituições da comunidade, o Agrupamento mantém com essas instituições um relacionamento ativo, visando 

a prestação de um serviço público de maior excelência. O Projeto Educativo do Agrupamento identifica os seus 

parceiros de referência, assim como algumas das atividades que com eles pretende desenvolver. Para além 

destas parcerias locais, outros agentes externos à comunidade local têm também sido elementos facilitadores 

das aprendizagens e da imagem da escola. As parcerias que a seguir se apresentam serão atualizadas em 

função dos objetivos e das medidas finais previstas para o PADDE. 

Dimensão Parceiro 

Pedagógica 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião (CFAE) 
Guarda Nacional Republicana (GNR)  
Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) 
CLDS 

Organizacional 

Agrupamentos de Escolas do Concelho (Baião) 
Câmara Municipal de Baião 
Associação Empresarial de Baião 
APAVO - Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vale de Ovil 
Associação de Estudantes 
Ober – Obra de Bem-Estar Rural de Baião 
Santa Casa da Misericórdia de Baião 
GNR 
CPCJ 
ERASMUS+ 

Tecnológica 

Câmara Municipal de Baião 
CEIB 
Douro Byte 
Rede de Bibliotecas de Baião (RBB) 
Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa 

Nota: Parcerias a atualizar de acordo com os objetivos 
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8. Planeamento das ações 

  
 

8.1 Dimensão Organizacional 
 

 

 

Objetivo  
O1. Criar um plano de formação contínuo e aberto a toda a comunidade educativa sobre 
tecnologias educativas 

Diagnóstico 
Necessidade de melhorar a formação de toda a comunidade educativa ao nível das 
tecnologias digitais e da sua integração no domínio organizativo e pedagógico da escola 

Meta 

- 30% dos professores e 
educadores do Agrupamento 
concluem com sucesso pelo 
menos uma ação de formação, no 
âmbito do digital, em cada ano 
escolar; 
- 2% dos encarregados de 
educação concluem com sucesso 
pelo menos uma ação de 
formação no âmbito do digital, em 
cada ano escolar; 
- 10% do pessoal não docente 
concluem com sucesso pelo 
menos uma ação de formação, no 
âmbito do digital, em cada ano 
escolar. 

Indicadores  

- n.º de professores, encarregados 
de educação e pessoal não docente 
certificados em cada uma das 
ações  

Meios de 
verificação 

Certificados emitidos 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Desenvolver ações de formação acreditadas em 
diversas modalidades (ACD, Cursos, Oficinas, 
MOOC) e/ou não acreditadas em regime presencial 
e/ou à distância sobre tecnologias educativas. 

Responsável 
pelo Plano de 
Formação da 

Escola 
Coordenadores 

dos 
Departamentos 

curriculares 

Centro de 
Formação de 
Amarante e 

Baião 

Ao longo dos 
anos escolares 

de 2021/2022 e 
2022/2023 
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Objetivo  O2. Dar a conhecer atividades desenvolvidas no Agrupamento 

Diagnóstico Necessidade de promover o trabalho em rede. 

Meta 

Constituir a equipa de 

comunicação e imagem; 

Identificar canais, 

suportes, plataformas e 

responsáveis pela 

estratégia de 

comunicação e imagem. 

Indicadores  

Existência de equipa; 
Identificados canais, suportes, plataformas e 
responsáveis; 
50% dos stakeholders satisfeitos com a 
estratégia de comunicação e imagem. 

Meios de 
verificação 

Ata da reunião de C. Pedagógico; 

Relatório de monitorização do plano de 

ação; 

Inquérito por questionário. 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Constituir a equipa de comunicação e 
Imagem. 

Conselho 

Pedagógico 
Gabinete de 
comunicação 

1º semestre de 
2021/2022 

Elaborar um plano de ação para a 
comunicação e imagem do agrupamento 
(canais, suportes e plataformas, 
responsáveis). 

Ao longo do ano escolar 
2021/2022 

 
 
 

Objetivo  O3. Dar a conhecer atividades desenvolvidas no Agrupamento 

Diagnóstico Necessidade de promover o trabalho em rede. 

Meta 

Promover a 

divulgação digital 

de 20% das 

atividades 

realizadas no 

âmbito do P.A.A. 

Indicadores  
Nº de atividades divulgadas digitalmente / 
(sobre o nº total de atividades planificadas 
no PAA) x 100 

Meios de 
verificação 

Publicações no meio/rede escolhido(a) 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Definir uma estratégia de publicitação das 
atividades 

Coordenador 

do gabinete 

de 

comunicação 

e imagem 

Gabinete de 
comunicação 

Segundo semestre de 
2021/2022 

 
Ano escolar 2022/2023 
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Objetivo  O4. Conceder tempo para explorar o ensino digital 

Diagnóstico 
Necessidade de responder à “falta de tempo para explorar o ensino digital” indicada 
pelos docentes. 

Meta 

Envolver 60% dos docentes 

do Agrupamento numa 

oficina de formação de 3 

horas, no início do ano 

escolar, de cariz 

eminentemente prático, 

onde se propicie o ensino 

digital e na qual os 

docentes se possam 

apropriar do mesmo. 

Indicadores  
Nº de docentes que participaram na ACD 
de 3 horas / (sobre o nº total de docentes 
do Agrupamento) x 100 

Meios de 
verificação 

Folha de presenças da “Oficina de 

formação” 

 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Elaboração de um plano de intervenção em 
modo de “oficina de formação de curta 
duração”, por parte dos docentes de TIC, 
sobre a temática em questão para ser aplicado 
no início do ano escolar seguinte 

Professores 

TIC (a 

definir). 

 

Coordenador 

do Plano de 

Formação do 

Agrupamento 

Centro de 
Formação de 
Amarante e 

Baião 

 
Ao longo do ano 

escolar de 2021/2022 

Execução da “oficina de formação de curta 
duração” por parte dos docentes de TIC sobre 
a temática definida. 

Professores 

TIC (a 

definir). 

No início do ano 
escolar 2022/2023 e 

seguinte 
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8.2 Dimensão Pedagógica  
 

 

Área:  Práticas de avaliação                                                                                                    
 

 

Objetivo  
O5. Proporcionar práticas de avaliação centradas nos alunos com recurso às tecnologias 
digitais. 

Diagnóstico 
Necessidade de diversificar os processos de recolha de informação (instrumentos) de 
apoio à avaliação pedagógica, suportados no digital e que envolvam ativamente cada um 
dos implicados. 

Meta 

- Atingir 1/3 dos processos de 
recolha de informação com 
suporte digital em cada ciclo de 
ensino; 
 
- Aumentar 5% a qualidade do 
sucesso em cada ciclo, tendo 
como ponto de partida os valores 
do ano escolar 2020/2021. 

Indicadores  

- Número de processos de 
recolha de informação em 
suporte digital aplicados; 
- Qualidade de sucesso em cada 
ciclo. 

Meios de 
verificação 

- Relatório do projeto MAIA; 
- Pautas de Classificação. 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Criação de um banco de recursos digitais no âmbito 
do objetivo enunciado.  

Coordenador do 
Projeto de 

Intervenção no 
âmbito da 
Avaliação 

Pedagógica 

Projeto 
MAIA; 
CFAE 

(Assessora e 
Diretora); 

formadores 
(internos 

e/ou 
externos) no 

âmbito da 
avaliação 

Ao longo dos 
anos escolares 

de 2021/2022 e 
2022/2023 
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Objetivo  O6. Promover a codificação  

Diagnóstico Necessidade de promover a aprendizagem da codificação no Agrupamento 

Meta 

Envolver 100 % dos 
alunos dos 5º e 7º anos 
num módulo de 
codificação, com uma 
duração ≥ 5 horas, no 
âmbito de uma oficina de 
tecnologia e digitalização 
integrada no currículo. 

Indicadores  

Nº de alunos dos 5º e 7º anos que 
usufruíram de um módulo de 
codificação, com uma duração ≥ 5 
horas? / (sobre o nº total de alunos 
dos 5º e 7º anos) x 100 

Meios de 
verificação 

Inclusão da oficina do currículo dos 
alunos; 
Planificação do módulo; 
Atas dos Conselhos de Turma. 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Criação da oficina de aprendizagem, no 
âmbito digital, com a consequente 
elaboração de um módulo de codificação. 

Professores TIC (a 
definir). 

N.A. 
Ao longo do ano 

escolar de 2021/2022 

Implementação dos módulos elaborados 
para o efeito. 

Professores TIC (a 
definir). 

 
N.A. 

Ao longo do ano 
escolar de 2022/2023 

 

Objetivo  O7. Criar conteúdos digitais 

Diagnóstico Necessidade de levar os alunos à criação de conteúdos digitais no Agrupamento 

Meta 

- Envolver 50 % dos 
alunos na produção de 
pelo menos um 
conteúdo digital por 
disciplina. 

Indicadores  

Nº de alunos que produziram pelo 
menos um conteúdo digital por 
disciplina / (sobre o nº total de alunos 
do Agrupamento) x 100 

Meios de verificação 

Ata final de ano escolar deverão ser 
indicadas quais as disciplinas que não 
procederam à valoração de pelo 
menos um trabalho de cariz digital 
para efeito de avaliação. 

Ação Responsável 
Recursos 

e 
parcerias 

Calendarização 

Inclusão na avaliação de cada uma das 
disciplinas do Agrupamento de pelo 
menos um trabalho de conteúdo digital. 

Diretores de Turma; 
Coordenadores dos 
Diretores de Turma; 
Biblioteca escolar. 

N.A. 
Ao longo do ano escolar 

de 2021/2022 e 
seguintes 
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Objetivo  O8. Criar conteúdos digitais 

Diagnóstico Necessidade de levar os alunos à criação de conteúdos digitais no Agrupamento 

Meta 

Envolver a Biblioteca, os 
clubes e projetos na 
produção de pelo menos um 
conteúdo digital de 
divulgação/promoção “do 
serviço”. 

Indicadores  

Número de clubes, projetos e 
serviços com conteúdo digital 
promocional na página do 
Agrupamento. 

Meios de 
verificação 

Ata final da reunião de 
coordenação dos clubes e projetos 
(onde o nome dos clubes com 
conteúdo promocional não 
elaborado estarão indicados), bem 
como o relatório de avaliação do 
plano de melhoria da Biblioteca. 

Ação Responsável 
Recursos 

e 
parcerias 

Calendarização 

Produção de um vídeo de promoção de cada um 
dos clubes e projetos existentes (ou outro 
conteúdo digital) passível de ser colocado na 
página web do Agrupamento, desenvolvido 
pelos membros do clube, anualmente. Nele 
deverão estar patentes as atividades 
desenvolvidas nesse ano escolar, assim como a 
promoção do clube/serviço. Esse vídeo vs 
conteúdo digital será colocado na página do 
Agrupamento, na área disponibilizada para cada 
clube/serviço. 

Coordenador do 
clube; 

Coordenador de 
clubes e projetos; 

Professora 
Bibliotecária. 

 

N.A. 
Ao longo do ano 

escolar de 2021/2022 
e seguintes 
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Objetivo  09. Promover uma cultura de valorização do trabalho dos outros  

Diagnóstico 
Necessidade de levar os alunos a uma atitude séria e correta de valoração do trabalho 
dos outros. 

Meta 

- Envolver 100% dos 

alunos dos 5º e 7º anos 

em dois momentos de 

votação e valorização do 

trabalho dos pares.  

Indicadores  

• Nº de alunos dos 5º e 7º anos com 2 
momentos de votação e valorização do 
trabalho dos pares / (sobre o nº total 
de alunos dos 5º e 7º anos do 
Agrupamento) x 100 

• Nº de momentos de votação e 
valorização do trabalho dos pares por 
turma 

Meios de 
verificação 

Registo no plano de turma ou ata 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Realização de uma sessão de sensibilização 
sobre a temática em questão propiciada 
pelo diretor de turma.  
Criação de tarefas de trabalho 
desenvolvidas no seio das disciplinas que 
incluam um momento de 
valoração/votação com recurso ao digital. 
Exposição temporária vs permanente dos 
melhores trabalhos. 

Coordenador de 

Ciclo 
N.A. 

Ao longo do ano escolar 
2021/2022 e seguintes 
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Objetivo  010. Resolver problemas técnicos - Docentes 

Diagnóstico 
Necessidade de levar os docentes a conhecer a forma de resolução dos problemas técnicos 
mais comuns com os equipamentos, para utilização individual, existentes no 
Agrupamento. 

Meta 

Promover a formação de 

15% dos docentes do 

Agrupamento, por ano 

escolar, na temática 

definida no objetivo. 

Indicadores  
Nº de docentes envolvidos na formação / 
(sobre o nº total de docentes do 
Agrupamento) x 100 

Meios de 
verificação 

Registo de presenças nas formações 

Relatório do plano de formação 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Elaboração do plano de formação - 
módulo de “resolução de problemas 
técnicos para docentes”, passível de ser 
aplicado numa sessão de curta duração (3 
horas). 

Professor de 

TIC 

(a definir) 

 

Coordenadora 

do plano de 

formação 

Centro de 
Formação de 
Amarante e 

Baião 

Ao longo do ano escolar 
de 2021/2022 

Implementação do plano de formação. 

Professor de 

TIC 

(a definir) 

Centro de 
Formação de 
Amarante e 

Baião 

Ao longo do ano escolar 
de 2022/2023 
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Objetivo  011. Resolver problemas técnicos - Alunos 

Diagnóstico 
Necessidade de levar os alunos a conhecer a forma de resolução dos problemas técnicos 
mais comuns com os equipamentos, para utilização individual, existentes no 
Agrupamento. 

Meta 

Envolver 100% dos 
alunos com a disciplina 
de TIC (ou afim) no 
primeiro ano; 
 
Criar uma bolsa de 5 
alunos técnicos no 
segundo ano.  

Indicadores  
Número de turmas com resposta positiva a 
questionário de verificação. 
Números de alunos técnicos na bolsa. 

Meios de 
verificação 

Questionário elaborado para o efeito, a 
preencher pelos alunos; 
Bolsa de alunos técnicos. 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Elaboração para a disciplina de TIC (ou 
afim) de um módulo de “resolução de 
problemas técnicos” para cada nível de 
ensino onde a disciplina seja lecionada. 

Professores TIC 
(a definir). 

N.A. 

Ao longo dos anos 
escolares de 2021/2022 

Implementação na disciplina de TIC (ou 
afim) os módulos elaborados para o 
efeito. 

Professores TIC 
(a definir). 

Ao longo dos anos 
escolares de 2022/2023 

Criação da bolsa de alunos técnicos 
Coordenador 

TIC 
Ao longo do ano escolar 

de 2022/2023 
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Objetivo  012. Implementar uma cultura transdisciplinar na escola com recurso ao digital 

Diagnóstico Necessidade de implementação de uma vertente transdisciplinar no ensino. 

Meta 

 
Envolver 50 % dos alunos do 
Agrupamento numa atividade 
ou projeto de cariz 
transdisciplinar, com recurso 
ao digital, abrangendo pelo 
menos 3 áreas curriculares 

Indicadores  

Nº de atividades ou projetos 
transdisciplinares desenvolvidos, por 
turma/ano, envolvendo pelo menos 3 
áreas curriculares 
Nº de alunos que participou num 
projeto ou atividade transdisciplinar, 
envolvendo pelo menos 3 áreas 
curriculares / (sobre o nº total de 
alunos do Agrupamento) x 100 

Meios de 
verificação 

Relatório anual dos DAC 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Elaboração, por parte dos docentes das áreas 
disciplinares envolvidas, da planificação 
conjunta de uma atividade. 
Implementação da atividade com os alunos. 
O conteúdo produzido será alvo de 
apresentação em sede de formação de curta 
duração, no início do ano escolar seguinte. 

Diretor de 
Turma 

 
Coordenadores 
pedagógicos de 

Ciclo 
 

Coordenadora 
de clubes e 

Projetos 
 

Coordenadora 
da Biblioteca 

escolar 

Erasmus+ 

 
 

Ao longo dos anos 
escolares de 2021/2022 

e seguintes  

 
 
 
  



 
Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

 

27 

 

8.3 Dimensão Tecnológica 
 

 

Objetivo  013. Aumentar a velocidade de acesso à Internet do Agrupamento 

Diagnóstico 
Necessidade de aumentar a velocidade de acesso à Internet do Agrupamento para 
suportar as plataformas de aprendizagem, o trabalho colaborativo e em rede. 

Meta 

Aumentar a velocidade 

da internet para o dobro 

da do ano escolar 

2020/2021 (de 64 Mbps 

para 128 Mbps). 

Indicadores  
Velocidade de acesso inicial vs velocidade 
de acesso após instalação. 

Meios de 
verificação 

Instalação do acesso. 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Realizar pedido de aumento da 
velocidade. 

Direção NSO 
Ao longo do ano escolar 

2021/2022 

Implementação da medida. Direção NSO 
Ao longo do ano escolar 

de 2021/2022 

 
 

Objetivo  014. Criar espaços alternativos de aprendizagem 

Diagnóstico Necessidade de promover espaços alternativos de aprendizagem. 

Meta Criar uma sala do futuro. 

Indicadores  
Número de salas do futuro iniciais vs 
finais. 

Meios de verificação Existência de sala do futuro. 

Ação Responsável 
Recursos 

e 
parcerias 

Calendarização 

Proceder à implementação da sala do 
futuro. 

Direção 

CM-Baião 
CIM – 

Tâmega e 
Sousa 

Ao longo do ano escolar 
de 2021/2022 
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Objetivo  O15. Promover a manutenção das infraestruturas e equipamentos 

Diagnóstico Necessidade de manter ativos equipamentos e infraestruturas. 

Meta 

Reduzir para um dia o 

não funcionamento de 

plataformas, 

infraestruturas e 

equipamentos (que 

possibilitem resolução 

sem aquisição de 

componentes ou 

serviços externos à 

escola). 

Indicadores  
Número de intervenções realizadas e 
solucionadas; 
Tempo de resposta. 

Meios de 
verificação 

Plataforma de registo. 

 

Ação Responsável 
Recursos e 
parcerias 

Calendarização 

Realização de uma plataforma de registo 
de avarias (onde se registam os problemas 
detetados e timings da sua resolução). 
 

Equipa TIC 
C.M.B. – Se 
necessário 

Ao longo do ano escolar 
de 2021/2022 
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9. Estratégia de comunicação e divulgação 

  

A Estratégia de Comunicação aqui adotada vai permitir dar a conhecer os objetivos estratégicos deste Plano 

de Ação para o Desenvolvimento Digital, comunicar a sua mensagem-chave e divulgar as principais ações junto do 

público-alvo. A presente estratégia será suportada por um conjunto de meios de comunicação, bem definida e 

selecionada para que a mensagem institucional seja transmitida de forma eficaz e assimilada pelo público-alvo, 

visando a compreensão e envolvimento relativamente às atividades desenvolvidas.  

 
 

9.1 Objetivos gerais de comunicação 
 

● Reforçar o sentimento de confiança da comunidade educativa no Agrupamento através de mecanismos de 

transparência, construindo relações de proximidade e parcerias entre o Agrupamento e o público-alvo ou as 

instituições públicas e/ou privadas relevantes para a concretização das ações; 

● Reforçar os mecanismos de comunicação interna e de comunicação externa, designadamente, através de 

correio eletrónico, redes sociais, sítios na internet e boletins informativos;  

● Comunicar as ações e objetivos definidos no âmbito deste Plano aos respetivos público-alvo; 

● Divulgar com transparência e clareza os resultados obtidos.   

 

9.2 Público-alvo 

 

A identificação do público-alvo é determinante para a comunicação estratégica já que é para o público-alvo 

que esta Estratégia de Comunicação é, antes de mais, direcionada. O público-alvo é constituído por todas as pessoas 

ou entidades que o Agrupamento quer mobilizar e sobre as quais se pretende causar impacto ao desenvolver as 

ações previstas neste Plano.  

 Neste contexto, identificaram-se para a presente Estratégia de Comunicação os seguintes públicos: 

● Professores; 

● Alunos; 

● Pessoal não docente; 

● Encarregados de educação; 

● Instituições e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com iniciativas na área do 

digital; 

● Câmara Municipal de Baião; 

● Instituições de ensino superior portuguesas e estrangeiras; 

● Ministério da Educação. 
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9.3 Mensagens-chave 
 

Ao nível institucional, o eixo da comunicação e a mensagem-chave a difundir deriva dos objetivos 

estratégicos definidos para cada uma das diferentes dimensões deste Plano. As mensagens devem ser claras, 

relevantes, consistentes e concisas. Deverão estar presentes em todos os materiais da comunicação e ser enfatizadas 

de forma contínua e permanente nas ações a desenvolver.    

 

Mensagem-chave para a dimensão organizacional 

Queremos integrar o digital nos diferentes processos da organização para a melhoria da qualidade da 

educação no Agrupamento. Promovemos a existência de uma cultura de colaboração, através da criação de redes 

de colaboração e de comunicação, facilitadas pelo digital, e que permitem a partilha de informação e de 

experiências, dentro e fora dos limites da organização, o que aliado a um plano de formação adequado à melhoria 

da competência digital dos recursos humanos do Agrupamento e à integração de modelos pedagógicos inovadores 

vai permitir alcançar melhores resultados educativos e escolares.  

 

Mensagem-chave para a dimensão pedagógica 

A integração do digital trará ao processo de ensino e aprendizagem um conjunto de ferramentas que 

poderão melhorar, de forma evidente, o desenvolvimento curricular e a avaliação. Na seleção das pedagogias mais 

adaptadas aos objetivos de aprendizagem, deve atender-se a uma planificação e implementação da utilização de 

tecnologias digitais em diferentes fases do processo de aprendizagem. Os recursos educativos digitais devem ser 

utilizados tendo em consideração o objetivo específico de aprendizagem, o contexto, a abordagem pedagógica e as 

características dos próprios alunos, respeitando as regras de direitos de autor.  

 

Mensagem-chave para a dimensão tecnológica e digital 

A existência de uma infraestrutura adequada, fiável e segura ao nível dos equipamentos, software, ligação 

à Internet, assistência técnica, bem como o uso de plataformas digitais de gestão de processos e de gestão de ensino 

e aprendizagem vão facilitar o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino, aprendizagem e avaliação.    

 

 

9.4 Plano de comunicação 

Serão consideradas diversas formas de comunicação suscetíveis de atingir, em cada momento e em cada 

contexto, os objetivos estratégicos pretendidos com maior eficácia e eficiência. A escolha do melhor instrumento de 

comunicação para a difusão das mensagens e ações a divulgar, far-se-á caso a caso, com base numa análise crítica 

que considerará os diversos instrumentos de comunicação disponíveis.  
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Destinatários Recursos a utilizar na divulgação da mensagem Data Responsável 

 
Professores 
 

- Página eletrónica do Agrupamento 
- Redes Sociais (Facebook, Instagram, Youtube) 
- Revista do CFAEAB 
- Órgãos de comunicação social (rádio escolar, jornal Noitibó) para 

a realização de artigos e entrevistas 
- Eventos (Conferências, Webinares, …) 
- Plataforma de resultados de Projetos Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
- Informação quantitativa e qualitativa 
- Vídeos, dados estatísticos, boletins informativos 

Início do ano 
escolar 

Direção 

 
Alunos 
 

- Página eletrónica do Agrupamento 
- Redes Sociais (Facebook, Instagram, Youtube) 
- Informação quantitativa e qualitativa 
- Vídeos, dados estatísticos, boletins informativos 

Ao longo do 
ano escolar 

Gabinete de 
Comunicação 

 
Encarregados de 
Educação 
 

- Página eletrónica do Agrupamento 
- Redes Sociais (Facebook, Instagram, Youtube) 
- Informação quantitativa e qualitativa 
- Vídeos, dados estatísticos, boletins informativos 

Ao longo do 
ano escolar 

Gabinete de 
Comunicação / 

Diretor de 
turma 

 
Comunidade 
Educativa 
 

- Página eletrónica do Agrupamento 
- Redes Sociais (Facebook, Instagram, Youtube) 
- Informação quantitativa e qualitativa 
- Vídeos, dados estatísticos, boletins informativos 

Ao longo do 
ano escolar 

Gabinete de 
Comunicação 

 

10. Monitorização e avaliação 

A monitorização deste Plano far-se-á através da implementação de dispositivos de recolha, registo e 

tratamento de dados, sobre o grau de implementação das ações constantes do Plano face aos resultados esperados. 

Uma análise intercalar realizada no final do 1.º e 2.º semestres de 2021/2022 e no final do 1.º semestre de 2022/2023 

permitirá fazer uma apreciação das ações e introduzir as alterações necessárias ao cumprimento dos objetivos e 

metas. Por fim, será feita uma avaliação final do Plano que incidirá sobre o grau de cumprimento das metas e aferirá 

o impacto das ações. Em maio de 2023, será feito um novo diagnóstico de autorreflexão cujas diferenças entre os 

resultados obtidos, no início e no fim da implementação do PADDE, ajudarão na sua avaliação, reformulação e 

identificação de novas áreas prioritárias de intervenção.  

 

 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 22/09/2021 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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SUMÁRIO 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil (AEVO) tem vindo a revelar um 

conjunto valores alinhados com a uma visão e uma missão que pretende a valorização integral 

do indivíduo com enfoque no seu sucesso académico e profissional, mas também na aquisição 

de valores, comportamentos e atitudes. Aliás, esta é a orientação das autoridades competentes 

no que à Educação diz respeito como o comprovam os recentes diplomas ou documentos 

orientadores entretanto aprovados e publicados como o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatório. 

Neste pressuposto, o AEVO tem vindo a pautar a sua atuação pela procura constante por uma 

educação de qualidade que vá de encontro às reais expectativas de quem nos procura. Para 

acompanhar tal atuação, existe no agrupamento uma equipa de autoavaliação que tem como 

função recolher as opiniões acerca da qualidade da educação e formação junto dos diferentes 

stakeholders e proceder à análise dos resultados académicos de alunos e formandos. 

A candidatura que aqui se apresenta vem no seguimento daquilo com que nos temos 

comprometido: a procura pela garantia da qualidade da educação e formação capaz de dotar os 

cidadãos de aprendizagens e de atitudes cada vez mais significativas. Assim surge este 

documento base que é não é mais do que o compromisso que assumimos para a Educação e 

Formação Profissional (EFP), alinhado com o quadro do EQAVET. 

Este documento está dividido em duas partes. Na primeira fazemos uma apresentação do 

Agrupamento, descrevemos o meio envolvente do ponto de vista geográfico e do ponto de vista 

do tecido social e económico do meio envolvente e caracterizamos os recursos físicos e humanos 

que temos à disposição para cumprir a missão. 

A segunda parte caracteriza o sistema de garantia de qualidade a adotar, no quando daquilo que 

nos é proposta pelo EQAVET. É feita uma pormenorização das metodologias e das atividades a 

desenvolver em cada uma das fases do ciclo de qualidade – planeamento, implementação, 

avaliação e revisão – baseadas em prioridades estabelecidas que esperamos venham a 

concorrer para a qualidade das competências adquiridas com o EFP capazes de responder aos 

desafios do Mundo atual. 
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PARTE I – Apresentação da entidade Escolar 

 

1. Natureza da instituição e seu contexto 

Situado entre Trás-os-Montes e o litoral de Entre-Douro-e-Minho, surge-nos o concelho 

de Baião, o mais interior do distrito do Porto, encaixado entre as serras do Marão, 

Castelo e Aboboreira e o rio Douro. Para além dos sete estabelecimentos de ensino 

privado relativos ao pré-escolar que se inserem no concelho de Baião, a rede educativa 

pública engloba três agrupamentos verticais de escolas públicas.  

O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, constituído em 1999, agrega 

estabelecimentos de ensino do Pré-escolar ao 12º ano de Escolaridade, cuja escola sede 

é a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, situada na freguesia de Campelo e Ovil. 

Baião é um concelho vocacionado para a valorização das atividades locais de matriz 

rural, associado a uma ideia de desenvolvimento sustentado, dos vetores do ambiente, 

da cultura e da natureza. O património natural incorpora a combinação 

floresta/diferenciação topográfica (rios e vales) que conferem ao concelho um contexto 

ambiental muito próprio.  

Um espólio rico e vasto na área dos produtos regionais (gastronomia, vinhos, 

artesanato) e do património arquitetónico e arqueológico (parque arqueológico da 

Aboboreira, mosteiro de Santo André de Ancede, mosteiro de Ermelo, aldeias de 

montanha) é característico desta região. 

Baião sofre de um decréscimo populacional ao longo dos anos mais acentuado que a 

região do Tâmega e Norte de Portugal com exceção da faixa etária superior a 65 anos. 

As parcas expectativas futuras, nomeadamente no que respeita a empregabilidade 

levam a que o saldo migratório dos indivíduos mais jovens seja bastante acentuado 

traduzindo-se numa diminuição das taxas de natalidade e de população em idade 

escolar mais acentuadas do que aquelas que se verificam a nível nacional. 

O corpo docente é constituído por um total de 83 professores do quadro (63 de P.Q.A 

ou P.Q.E. e 20 de P.Q.Z.) e 24 contratados. Ao nível do pessoal não docente, o 

agrupamento, conta com a colaboração de 32 assistentes operacionais e 7 assistentes 

técnicos. Para além destes, o Agrupamento conta ainda com 14 técnicos especializados 
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com competências diversas, como a lecionação das componentes tecnológicas de alguns 

cursos profissionais, o acompanhamento psicológico e a orientação vocacional ou a 

terapêutica de determinadas necessidades especiais. 

Atualmente o agrupamento conta com um universo de 993 alunos desde a educação 

pré-escolar até ao ensino secundário, dos quais 243 frequentam o ensino profissional 

distribuídos por 11 turmas. 

 

2. Missão e visão da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISÃO 

Pela formação integral do indivíduo, valorizando o 
sucesso académico e profissional, mas também a 

promoção de atitudes, práticas e valores estruturantes. 
Pela satisfação da comunidade educativa envolvida 

num processo de construção coletivo de um serviço de 
qualidade. 

 

 
MISSÃO 

Formar cidadãos autónomos, críticos, possuidores das 
competências e capacidades necessárias a um bom 

desempenho pessoal, social e profissional, com vista ao 
prosseguimento de estudos ou à sua integração numa 

sociedade em constante mudança. 

 

 

VALORES 

Conhecimento; Responsabilidade; Sentido de Justiça; 
Cidadania; Solidariedade; Respeito pela diferença; 
Identidade Cultural; Inclusão; Dignidade da Pessoa 

Humana. 
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3. Organigrama de responsabilidades da instituição 

Conselho Geral

Diretor

Subdiretor
Adjuntos
Assessor

Coordenador de 
estabelecimento

Conselho Pedagógico

Departamento do Pré-
Escolar e 1º CEB

Departamento de Línguas

Departamento de 
Matemática

Departamento de Ciências 
Experimentais

Departamento de Ciências 
Sociais e Humanas

Departamento de 
Expressões

Departamento da 
Educação Inclusiva

Coordenação Pedagógica 
do 1º CEB

Coordenação pedagógica 
do 2º CEB

Coordenação Pedagógica 
do 3º CEB

Coordenação Pedagógica 
do ES

Coordenação do E. 
Profissional/Vocacional

Diretores de Turma / 
Diretores de Curso

Diretores de Turma

Conselho de docentes do 
1.º CEB

Coordenação do Núcleo 
de Projetos e 

Desenvolvimento 
Educativo

Coordenação da 
Biblioteca Escolar

Coordenação do Serviço 
Especializado de Apoio 

Educativo

EMAEI
SPO
PES

Sala de Estudo
OPTE
SASE
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EQUIPA EQAVET 

  

Diretor  Carlos Alberto Carvalho 
Presidente do Conselho Geral  Alice Valente  
Coordenador Pedagógico EFP Nuno Mota 
Representante dos Cursos Profissionais Rui Baptista 
Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)   Ivone Fernandes 
Assistente Operacional António Castro  
Responsável pela entidade Formadora  Carlos Maria Pereira 
Responsável da Qualidade   Fernando Teles 
Representante da Associação de Pais  Fernando Vieira  
Representante dos encarregados de educação do 
CP de Técnico de Restaurante/Bar 

António Ferreira  

Representante dos encarregados de educação do 
CP de Técnico de Cozinha/Pastelaria  

Maria Rita Oliveira Monteiro 

Representante dos encarregados de educação do 
CP de Técnico de Qualidade  

Maria José Sousa  

Representante dos formandos do CP de Técnico de 
Restaurante/Bar 

Ana Beatriz Santos  

Representante dos formandos do CP de Técnico de 
Cozinha/Pastelaria  

José Miguel Cardoso Dias  

Representante dos formandos do CP de Técnico de 
Qualidade  

Bebiana Gomes   

Representante Diretor de curso  Fernando Monteiro 
Representante Diretor de curso  Luís Baptista 
Representante Diretores de turma  Rui Baptista 
Representante externo – entidade empregadora Marco Sousa 
Representante externo – entidade empregadora  António Manuel Costa 
Representante externo – entidade empregadora Samuel Almeida  
Representante externo – Associação Empresarial 
de Baião – 

Maria Miguel Correia 

Representante da Comunidade – Câmara 
Municipal de Baião   

José Lima 

Representante da Comunidade – Bombeiros 
Voluntários de Stª Marinha do Zêzere  

Márcio Vil 
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4. Tipologia dos stakeholders relevantes para a instituição 

 

Os cursos profissionais são para o agrupamento uma das valências mais importantes e cujo 

incremento na orgânica da escola mais tem sido notado. Nos últimos anos o número de alunos 

e turmas subiu de forma considerável, ultrapassando a barreira dos 50 % dos novos alunos à 

entrada do ensino secundário. 

Para tal, a identificação e o envolvimento de stakeholders na definição de metas e objetos 

relacionados com os cursos profissionais é para nós muito relevante. Neste sentido, estes 

stakholders estão categorizados  

Relembro que para a verificação das conformidades do referencial de alinhamento com o 

quadro EQAVET, no grau 3 (máximo), deverão envolver o máximo possível dos stakeholders 

considerados relevantes na gestão da educativa/qualidade dos cursos profissionais, as tipologias 

identificadas pelo EQAVET são: 

A. Stakeholders internos 

a. Direção 

b. Professores 

c. Alunos/formandos 

d. Assistentes Técnicos 

e. Assistentes Operacionais 

f. Psicólogos 

g. Técnicos Especializados 

 

B. Stakeholders externos 

a. Encarregados de educação 

b. Entidades empregadoras 

c. Associação Empresarial de Baião 

d. Autarquia 

e. Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

f. Associações Locais (Centro de Saúde; BV Baião; IPSSs) 
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5. Identificação da atual oferta de educação e formação profissional de nível 4 para 
jovens 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2021 Observações 
Técnico de Restaurante/Bar 3 turmas (2017-20; 2018-21; 2019-22) 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital  1 turma (2017-20) 

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores  1 turma (2017-20) 

 Técnico de Cozinha/Pastelaria 1 turma (2018-21) 

 Técnico de Qualidade 1 turma (2018-21) 

 Técnico de Informática – Inst. E Gestão de Redes 1 turma (2018-21) 

  Técnico de Ótica Ocular 1 turma (2019-22) 

  Técnico de Eletrónica e Telecomunicações 1 turma (2019-22) 

  Técnico de Informação e Animação Turística 1 turma (2019-22) 

 
 
 

6. Síntese descritiva da situação da instituição face à garantia da qualidade e das 
opções tomadas no que se refere à conformidade com o quadro EQAVET 

 

O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil orienta a sua ação no respeito pelos seus documentos 

estruturantes: O Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades. O Projeto Educativo é um 

documento em final do seu período de vigência, no entanto trata-se de um documento dinâmico 

e aberto e é construído com o contributo das estruturas do Agrupamento a partir das lideranças 

de topo: Diretor; Conselho Pedagógico; Conselho Geral. Os stakeholders internos e externos 

são uma peça chave nas dinâmicas de definição de objetivos e estratégias deste documento 

sustentadas por dados, perceções, opiniões que vão sendo objeto de validação pela equipa de 

autoavaliação do agrupamento. 

A autarquia, as associações locais e regionais ou as entidades empregadoras são stakeholders 

com quem o Agrupamento mantém uma relação estreita na procura de soluções que possam ir 

de encontro aos anseios de todos os intervenientes no processo, quer internos quer externos, 

muito particularmente no que respeita às opções da instituição relativamente ao ensino 

profissionalizante. 
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Por outro lado, as orientações que chegam às escolas fruto de novos normativos legais, como 

os Decreto-Lei n.º 54/2018, o Decreto-Lei n.º 55/2018 ou a Portaria 235-A/2018 que originaram 

a criação de documentos estruturantes como o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais ou a Estratégia Nacional para a Educação para a 

Cidadania cuja aplicação se torna essencial trazem novos desafios e as necessárias adaptações 

ao Projeto Educativo das escolas. 

São os stakeholders internos que primeiro refletem as adaptações e as mudanças vindas no 

exterior. Estruturas intermédias, técnicos especializados, pessoal docente e não docente e 

alunos decidem estratégias, acordam metodologias na gestão do currículo na procura do 

sucesso e da melhoria das aprendizagens. 

Assim, a candidatura que aqui se apresenta, afirma o compromisso da instituição com o 

alinhamento do sistema de garantia da qualidade (a criar ou adaptar) com o Quadro EQAVET, e 

com a melhoria contínua da oferta de EFP, no contexto da sua missão, visão e intervenção assim 

como estabelecer as mudanças a implementar nas práticas em uso na instituição, face aos 

princípios EQAVET e às práticas de gestão da EFP a observar, assim como aos indicadores a 

utilizar. 
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ANÁLISE SWOT 

	
	

	
	
	
	
	
 

 

 

PARTE II – Processo de alinhamento com o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameaças 

- Relevo montanhoso dificultando deslocações 
- Taxa de desemprego elevada 
- Reduzidas habilitações dos E.E’s 
- Défice de envolvimento na comunidade 
- Sistema de recolha de informações/sugestões ainda 
pouco estruturado 
- Reduzida participação dos EE, especialmente no 
secundário  
- Diferenciação de oportunidades no acesso ao ensino 
pré-escolar 
- Insuficiente hierarquização dos desafios colocados ao 
Agrupamento e demasiada burocracia para os 
ultrapassar 
 
 

 

Oportunidades 

- Diversificação da oferta de cursos no ensino secundário 
- Mais espaço para a criatividade e empreendedorismo 
- Candidatura ao processo de alinhamento com o EQAVET 
- Projetos de cariz nacional e internacional 
- Aproveitamento dos recursos naturais e culturais para a 
dinamização didática e implementação de projetos e cursos 
- Valorização da apetência pelas questões ambientais e 
patrimoniais 
- Parcerias e protocolos com instituições e empresas do 
concelho 
- Facilidade na elaboração de parcerias internacionais  
- Implementação de projetos a médio e longo prazo (visão 
estratégica) 
- Respostas perante alunos com necessidades educativas 
especiais 
- Investimento nas ciências experimentais, atividades artísticas 
e culturais, projetos e clubes 
- Capacidade de atração financeira para equipar o 
Agrupamento 
- Forte coesão social e sentimento de pertença e identidade 
- Projeto Educativo Concelhio 
- Rede Concelhia de Bibliotecas de Baião (RBE) 

Pontos Fracos 

- Deficiência de tempo/espaço para articulação entre 
Grupos/Departamentos 
- Excesso de burocracia 
- Reduzida participação do pessoal docente, alunos e 
E.E. no Projeto Educativo do agrupamento 
- Reduzido impacto das diferentes modalidades de 
apoio/tutorias nos resultados académicos 
- Resultados das classificações das Provas Finais de 
Ciclo 
- Trabalho cooperativo entre professores ainda não é 
suficientemente estruturado 
- Práticas pouco explícitas e sistemáticas na análise dos 
resultados internos 
- Fraca participação dos alunos na construção do 
Projeto Educativo 

Pontos Fortes 

- Oferta educativa profissionalizante 
- Educação e Formação de Adultos (EFA) 
- Clubes, projetos e programas, dinâmicos, e pertinentes ao 
Projeto e comunidade 
- Integração da Escola na Rede de Bibliotecas Escolares 
- Confiança na prática pedagógica da escola e dos 
professores 
- Capacidade da Direção em mobilizar os colaboradores  
- Metodologias indutoras de forte coesão interna 
- Parcerias em vigor são reais e não teóricas 
- Elevada taxa de conclusão percursos alternativos 
- Taxa de abandono escolar 
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PARTE II 

 

METODOLOGIA DO PROCESSO DE ALINHAMENTO 

 

Tendo em conta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União 
Europeia e do Conselho de 18 de junho de 2009, foi criado o Quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET). 

Este mecanismo para a melhoria do Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, 
fornece às entidades e operadores da EFP, ferramentas para a gestão da qualidade. 

A promoção da qualidade da formação, mobilidade de trabalhadores/as/formandos/as e, da 
aprendizagem ao longo da vida, são os pilares do Quadro EQAVET. 

O EQAVET possibilita e potencia a documentação, desenvolvimento, monitorização, avaliação e 
melhoria da eficiência da oferta da EFP e da qualidade das boas práticas de gestão, através da 
introdução de processos de monitorização regular e autorregulação (interna e externa). 

 

O ciclo de qualidade do EQAVET a implementar inclui quatro fases interligadas: 

• Planear; 
• Implementar; 
• Apreciar e avaliar; 
• Ajustar. 

 

No decorrer destas quatro fases, será promovido um diálogo institucional e uma aplicação 
interativa do ciclo de qualidade, na análise dos indicadores, selecionados pela ANQEP a partir 
dos que integram o Anexo II à Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de 
junho de 2009, que criou este mesmo Quadro de Referência e que são os seguintes: 

• 4(a). Taxa de conclusão em modalidades de EFP; 
• 5(a). Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP; 
• 6(a). Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: informação sobre 

o emprego obtido pelos/as formandos/as após conclusão da formação; 
• 6(b3). Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: taxa de 

satisfação dos/as formandos/as e dos empregadores com as 
competências/qualificações adquiridas. 
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As quatro fases do ciclo de qualidade: 

Fase de Planeamento 

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada por todos os stakeholders (internos e 
externos) e inclui os objetivos, as metas e as ações a desenvolver. 

Esta é a fase do diagnóstico organizacional é o ponto de partida para a mudança na procura 
contínua da qualidade. Este diagnóstico reflete a realidade escolar, tendo como consenso a visão 
partilhada da equipa EQAVET para o futuro da EFP.  

Nesta fase foram analisados os indicadores EQAVET, para o ciclo letivo 2016/2019 e propostos 
objetivos a curto (1ano) e a longo prazo (3 anos), que serão monitorizados e avaliados por 
atividades propostas no Plano de Ação. 

Os objetivos foram definidos, tendo como base o consenso de todos os stakeholders, para que 
o envolvimento, responsabilidade e compromisso com a prossecução dos mesmos seja total. 

Nesta fase também se sistematizou todas as boas práticas que, ao longo dos anos, esta entidade 
criou, adaptou e executou, tendo em comum a prossecução do sucesso escolar, nunca 
anteriormente sintetizados em um único documento, transformadas agora em atividades no 
Plano de Ação e inseridas na metodologia do ciclo de qualidade. 

  

Fase de Implementação 

Esta fase iniciou-se com a comunicação a todos os intervenientes dos objetivos e metas 
definidos. O sucesso e eficácia das atividades planeadas, depende do reconhecimento dos 
benefícios percecionados por todos os envolvidos (stakeholders internos e externos), assim 
como, do envolvimento dos mesmos na sua participação, do planeamento à execução, tendo 
também em conta a clarificação do papel de todos, nos respetivos momentos. 

A partir do Documento Base foram definidas as atividades do Plano de Ação, para a 
implementação do sistema de garantia da qualidade, definindo para o efeito, para cada 
atividade, a descrição, objetivo a que concorre, resultados esperados, responsáveis pela sua 
concretização, recursos humanos e equipamentos envolvidos, calendarização e, por último, a 
fase em que cada uma das atividades será avaliada com o objetivo de analisar os resultados 
obtidos e a criação de propostas de melhoria. 

 

Fase da Avaliação 

A avaliação de resultados decorre da definição clara e precisa dos objetivos e metas definidos 
no Documento Base e operacionalizados no Plano de Ação. 

 

Assim, de forma objetiva e sistematizada é possível avaliar a diferença entre os resultados 
esperados e os resultados obtidos, facilitando as propostas de melhoria. 
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Esta fase conjuga os processos de recolha de dados, de todos os indicadores envolvidos e 
atividades planeadas, com a análise baseada nas perceções, sugestões e opiniões consensuais 
da Equipa EQAVET, composta por stakeholders externos e internos, possibilitando assim, o 
caminho para a melhoria contínua da qualidade da EFP deste agrupamento. 

 

Fase da Revisão 

Com base nos resultados da avaliação, pretende-se identificar e definir as melhorias a propor, 
para o seguinte Plano de Ação. 

 Tendo em conta a continuação do ciclo de qualidade, esta fase fornece os dados para o próximo 
planeamento, ou seja, fornece os resultados obtidos pela avaliação da implementação, 
identificando as diferenças/falhas entre o planeado e o obtido, propondo melhorias 
consensuais, para a contínua melhoria da qualidade da EFP. 

Este mecanismo de recolha de resultados e de revisão, fazem parte da estratégia de 
aprendizagem da organização, servindo como estrutura sistematizada, para futuros 
planeamentos, possibilitando uma melhoria contínua da qualidade da EFP. 

No sentido de afirmar o compromisso do nosso agrupamento, com a qualidade da EFP que 
ministra, será requerida uma peritagem externa, com o objetivo da certificação EQAVET junto 
da ANQEP. 

 

1. Justificação da oferta de educação e formação profissional face às necessidades/ 
tendências identificadas a nível europeu, nacional e regional 

 
A oferta de educação e formação profissionalizante é objeto de uma profunda reflexão realizada 

a cada ano letivo por parte das diferentes estruturas do agrupamento. Para mais, quando nos 

últimos anos a procura por parte dos alunos desta oferta de ensino tem vindo a crescer junto 

do nosso agrupamento. 

Se por um lado é um motivo de satisfação a crescente procura pelos nossos cursos, por outro 

coloca desafios ao agrupamento que se tornam difíceis numa região em que a indústria é muito 

residual, as atividades ligadas ao setor primário foram abandonadas e a emigração assumiu um 

papel preponderante na sustentabilidade das famílias. Restam as atividades ligadas aos serviços 

e os nichos de mercado ligados às atividades turísticas e de restauração. 

Neste sentido, o agrupamento tem procurado especializar-se em algumas áreas nas quais 

acreditamos possam ir de encontro às necessidades de diplomados da região e às expectativas 

dos alunos, sem esquecer o mercado de trabalho numa perspetiva nacional e internacional, já 

que estamos cientes da falta de oportunidades que reina no nosso concelho. Ao mesmo tempo, 
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procuramos contribuir para uma economia sustentada no conhecimento e na inovação e mais 

eficiente em termos de utilização de recursos. 

No entanto, o facto do concelho de Baião pertencer à Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa condiciona a oferta profissionalizante no nosso agrupamento. Cursos relacionados com a 

indústria muito especializada que caracteriza concelhos como Paredes, Penafiel ou Paços de 

Ferreira são considerados prioritários em detrimento de outros que seriam mais ajustados à 

realidade de Baião. 

A seguir apresentamos uma justificação para cada uma das áreas de formação profissional que 

temos vindo a privilegiar: 

Área de Formação Cursos Justificação 

Hotelaria e 
Restauração 

Técnico de 
Restaurante/Bar 

 

Técnico de 
Cozinha/Pastelaria 

- Área de formação considerada prioritária e com 
potencial de crescimento na região; 

- O Turismo é uma das apostas estruturantes das 
autoridades locais para a economia de Baião; 

- Os alunos manifestam muito interesse nesta área 
de formação; 

- Existe uma rede de parceiros a nível local, nacional 
e internacional que garante a realização da FCT com 
elevada qualidade; 

- A aposta continuada ao longo do tempo, conferiu 
qualidade reconhecida aos nossos diplomados. 

Eletrónica e 
Automação 

Técnico de Eletrónica, 
Automação e 
Computadores 

 

 

Técnico de Eletrónica e 
Telecomunicações 

- Os cursos desta área são considerados prioritários 
pelas autoridades que definem a rede, o que nos 
direciona para esta escolha; 

- São cursos com relativa aceitação junto dos alunos 
interessados, ainda que a taxa de diplomados seja 
normalmente mais baixa; 

- O Agrupamento dispõe de boas condições físicas 
para a formação nesta área fruto da requalificação 
da escola; 

- Consideramos que os diplomados nesta área ficam 
dotados de boas competências em caso de 
emigração. 

Tecnologias da 
Saúde 

 

 

- O investimento realizado ao nível de 
equipamentos e materiais são garante de formação 
de qualidade; 
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Técnico de Ótica Ocular - A existência de protocolos com empresas 
reconhecidas permite a realização de FCT de 
qualidade e é uma oportunidade real de emprego, 
ainda que seja fora do concelho. 

Comércio Técnico de Comunicação e 
Serviço Digital 

- Área de formação considerada prioritária pelas 
autoridades que definem a rede; 

- Curso sugerido ao agrupamento em resultado de 
reunião de definição de rede, já que aqueles que 
solicitamos não foram autorizados; 

- O curso revelou-se do interesse dos nossos alunos. 

Enquadramento na 
Organização/ 
Empresa 

Técnico de Qualidade - Trata-se de uma área de formação que é 
transversal a todas as atividades económica, 
incluindo a área dos serviços; 

- A rede de instituições parceiras garante a oferta de 
FCT com qualidade. 

Ciências 
Informáticas 

Técnico de Informática – 
Instalação e Gestão de 
Redes 

- Trata-se de uma área de formação que é 
transversal a todas as atividades económica, 
incluindo a área dos serviços; 

- A rede de instituições parceiras garante a oferta de 
FCT com qualidade; 

- Os alunos manifestam muito interesse nesta área 
de formação. 

Turismo e Lazer Técnico de Informação e 
Animação Turística 

- O Turismo é uma das apostas estruturantes das 
autoridades locais para a economia de Baião; 

- Os alunos manifestam muito interesse nesta área 
de formação; 

- Existe uma rede de parceiros a nível local, nacional 
e internacional que garante a realização da FCT com 
elevada qualidade. 

 

De modo a manter atualizada as necessidades dos empregadores/parceiros, percecionar 

necessidades presentes e futuras dos empregadores na região, melhoramentos na comunicação 

entre as partes, orientações e perceções sobre a formação e os formandos, com o objetivo de 

selecionar os cursos com mais empregabilidade e melhorar a qualidade da formação vamos 

promover as atividades A1 e A2 (ponto 4). 

 
 



 
 

  Página 16 de 30 do Documento Base
  

 

2. Identificação dos objetivos estratégicos para a qualidade da oferta de educação e 
formação profissional e das metas a atingir 

 
OBJETIVO GERAL: Garantir a Qualidade, a Eficácia e a Eficiência da Educação e Formação 
Profissional  
 

Objetivos Específicos: Objetivos Estratégicos 
- Envolver e responsabilizar os stakeholders 
numa visão estratégica para a EFP 

- Aumentar a taxas de diplomados no EFP no 
tempo previsto no início do ciclo de 
formação 

- Implementar o sistema de garantia da 
qualidade do EFP alinhado com o EQAVET 
sustentado num plano de ação que respeite 
políticas locais, nacionais e europeias 

- Capacitar a EFP no agrupamento para as 
novas realidades do mercado de trabalho de 
modo a apoiar a empregabilidade e a 
satisfação dos empregadores 

- Operacionalizar mecanismos adequados e 
eficazes à monitorização e avaliação do 
sistema de garantia de qualidade 

- Promover a atratividade da EFP junto de 
alunos e encarregados de educação 

- Definir uma estratégia de comunicação e 
divulgação da EFP no agrupamento e dos 
seus resultados 

- Potenciar a credibilidade e notoriedade da 
EFP junto da população em geral 

 
 
Objetivo Estratégico n.º 1 - Aumentar a taxas de diplomados no EFP no tempo previsto no 
início do ciclo de formação 
 

Metas Estratégias Fontes de Informação 
Indicadores de 

Medida 
Curto prazo 
(incremento de 5% ao 
ano no sucesso 
escolar) 
Longo prazo 
(atingir 100%, 
excluindo desistentes 
e transferidos) 

- Equipa de autoavaliação da 
escola; 
- Equipa de acompanhamento 
à implementação do EQAVET; 
- Análise de conteúdo e 
tratamento estatístico dos 
inquéritos. 

Documentos 
Administrativos: 
matrículas e inscrições, 
pautas, certificados; 
Atas de Conselho de 
Turma; 
Inquéritos por 
questionário. 

Taxa de 
conclusão nos 
programas de 
EFP 

Ações: Atividades A3, A4 e A5 (ponto 4); Dados de monitorização de equipa de autoavaliação. 
 
 
Objetivo Estratégico n.º 2 - Capacitar a EFP no agrupamento para as novas realidades do 
mercado de trabalho de modo a apoiar a empregabilidade e a satisfação dos empregadores 
 

Metas Estratégias 
Fontes de 

Informação 
Indicadores de 

Medida 
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Curto prazo 
(incremento de 5% e 2% nos 
diplomados empregados e com 
empregos diretamente relacionados 
com a formação, respetivamente, 
nos 12 meses posteriores à 
conclusão) 
Longo prazo  
Atingir 75% e 30%, respetivamente 
no prazo de 5 anos) 

- Equipa de 
autoavaliação da escola; 
- Equipa de 
acompanhamento; à 
implementação do 
EQAVET 
- Análise de conteúdo e 
tratamento estatístico 
dos inquéritos. 

Registos SIGO; 
Atas; 
Inquéritos por 
questionário. 

Taxa de 
colocação em 
programas de 
EFP 

Ações: Atividades A1, A2 e A6 (ponto 4). 
 
 
Objetivo Estratégico n.º 3 - Promover a atratividade da EFP junto de alunos e encarregados 
de educação 
 

Metas Estratégias 
Fontes de 

Informação 
Indicadores de 

Medida 
Curto prazo 
(Melhoria significativa no 
comportamento dos formandos a 
um ano) 
Longo prazo 
(perceção de um trabalho de 
excelência a nível técnico e 
comportamental). 
Dados aferidos através de 
inquéritos. 

- Equipa de 
autoavaliação da escola; 
- Equipa de 
acompanhamento à 
implementação do 
EQAVET; 
- Stakeholders internos; 
- Análise de conteúdo e 
tratamento estatístico 
dos inquéritos. 

Caderneta de 
estágio; 
Parcerias ativas 
ou ativadas; 
Atas; 
Inquéritos por 
questionário. 

Utilização das 
competências 
adquiridas no 
local de 
trabalho. 

Ações: Atividades A3, A4 e A5 (ponto 4). 
 
Objetivo Estratégico n.º 4 - Potenciar a credibilidade e notoriedade da EFP junto da 
população em geral 

Metas Estratégias 
Fontes de 

Informação 
Indicadores de 

Medida 
Ver O. E. n.º1; 
 
Ver O.E. n.º 2; 
 
Curto prazo 
(incremento de 5% ao ano na taxa 
de satisfação de pais e 
encarregados de educação); 
Longo prazo 

- Equipa de 
autoavaliação da escola; 
- Equipa de 
acompanhamento à 
implementação do 
EQAVET; 
- Órgãos do 
Agrupamento; 
- Stakeholders externos; 

Atas; 
Inquéritos por 
questionário. 

Taxa de 
colocação em 
programas de 
EFP 
 
Utilização das 
competências 
adquiridas no 
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(atingir 80% no prazo de 5 anos); 
Dados de partida recolhidos através 
de inquéritos. 

- Análise de conteúdo e 
tratamento estatístico 
dos inquéritos. 

local de 
trabalho. 

Ações: Atividade A1 a A8 (ponto 4). 
 
 
3. Identificação dos stakeholders internos e externos relevantes para a qualidade da oferta 

de educação e formação profissional (responsabilidades, momentos de participação e 
grau de envolvimento) 

 
STAKEHOLDERS EXTERNOS 
 

Tipo: Autoridades com responsabilidade nas políticas 
Responsabilidades Momentos de participação Envolvimento 
- Definição e aprovação de 
documentos estruturantes; 
- Identificação das necessidades de 
formação e definição da rede de 
oferta de EFP; 
- Indicadores sobre as necessidades 
dos empregadores a nível macro. 

- Orientações nacionais e 
internacionais para a gestão 
dos projetos de formação; 
- Regulação política da 
implementação do EFP. 

- Reuniões com entidades; 
- Contactos institucionais 
entre o Agrupamento e as 
estruturas de apoio. 

Exemplos: União Europeia; Fundo Social Europeu; Ministério da Educação; ANQEP; DGEstE; POCH. 
 

Tipo: Autarquia e Parceiros de referência 
Responsabilidades Momentos de participação Envolvimento 
- Identificação das necessidades de 
formação a nível local e definição da 
rede de oferta de EFP; 
- Indicadores sobre as necessidades 
dos empregadores a nível local; 
 

- Orientações regionais para a 
gestão dos projetos de 
formação; 
- Participação em mesas 
redondas/Seminários. 
 

- Reuniões com entidades; 
- Auscultação de 
sensibilidades. 
 

Exemplos: Câmara Municipal de Baião; Centro de Saúde de Baião; Santa Casa da Misericórdia de 
Baião; B. V. Baião; OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião; CAO – Centro de Atividades 
Ocupacionais. 
 

 
Tipo: Entidades empregadoras 
Responsabilidades Momentos de participação Envolvimento 
- Identificação das necessidades de 
formação a nível local e definição da 
rede de oferta de EFP; 
- Indicadores sobre as necessidades 
dos empregadores a nível local; 

- Participação em mesas 
redondas/Seminários; 
- Dados relativos à satisfação 
com o EFP; 

- Auscultação de 
sensibilidades; 
- Encontros regulares entre 
formandos e 
empregadores; 
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- Identificação de competências 
associadas aos diversos formandos. 
 

- Dados relativos às 
necessidades de formação. 
 

- Jurados na avaliação 
externa dos formandos. 
 

Exemplos: Associação Empresarial de Baião e associados; Câmara Municipal de Baião; Centro de 
Saúde de Baião; Santa Casa da Misericórdia de Baião. 
 

 
Tipo: Alunos e Encarregados de Educação 
Responsabilidades Momentos de participação Envolvimento 
- Contratos de formação atendendo 
ao perfil de cada curso; 
- Agentes responsáveis pela 
negociação continuada com vista à 
melhoria dos procedimentos e dos 
resultados. 

- Participação em mesas 
redondas/Seminários; 
- Dados relativos à satisfação 
com o EFP; 
- Envolvimento em projetos e 
parcerias. 
 

- Auscultação de 
sensibilidades; 
- Encontros regulares entre 
formandos e 
empregadores. 

Exemplos: Formandos dos diferentes cursos de EFP; Pais e Encarregados de Educação. 
 
 
 
 
 
 
STAKEHOLDERS INTERNOS 
 

Tipo: Professores e Formadores / Técnicos especializados 
Responsabilidades Momentos de participação Envolvimento 
- Operacionalizar as orientações 
emanadas das instâncias políticas e 
de regulação; 
- Articulação curricular e gestão dos 
currículos alinhados com as 
necessidades de formação; 
- Orientação vocacional e 
acompanhamento aos formandos. 

- Participação em mesas 
redondas/Seminários; 
- Dados relativos à satisfação 
com o EFP; 
- Envolvimento em projetos e 
parcerias. 

- Auscultação de 
sensibilidades; 
- Formação formal e 
informal; 
- Articulação metodológica 
transversal. 

Exemplos: Professores das componentes sócio-cultural e específica; Formadores e Técnicos 
Especializados da componente tecnológica; Diretor de Curso; Psicóloga. 
 

Tipo: Direção 
Responsabilidades Momentos de participação Envolvimento 
- Contratualização da empresa de 
consultoria; 

- Participação em mesas 
redondas/Seminários; 
- Órgãos da escola; 

- Articulação metodológica 
transversal. 
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- Divulgação das ações promovidas 
nas diversas fases do projeto. 
 

- Reuniões com entidades 
responsáveis pela educação a 
nível local, regional e nacional. 

 
 

Tipo: Assistentes Técnicos / Assistentes Operacionais 
Responsabilidades Momentos de participação Envolvimento 
- Apoio à operacionalização do 
projeto. 
- Acompanhamento à execução 
financeira do projeto. 

- Contactos com organismos 
de apoio e promotores do 
programa; 
- Afetação/imputação de 
recursos. 

- Gestão documental 
(financeira); 
- Apoio logístico à execução 
do projeto. 
 

Exemplos: Assistente técnico afeto à equipa EQAVET; Assistentes operacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Metodologias para a mobilização dos stakeholders visando a melhoria contínua da 

oferta de EFP 
 

Atividade Descrição/Envolvidos Calendário 
A1 Auscultação aos Stakeholders através da aplicação de 

Inquéritos por questionários para aferir sensibilidade e 
recolher opiniões relativas ao EFP capazes de redefinir 
orientações conducentes à melhoria contínua da EFP e 
alinhada com o quadro de referência para o EQAVET. 
Responsável: Equipa EQAVET; Coordenação pedagógica do 
EFP; Psicóloga. 

13 a 17 de janeiro 
2020. 

A2 Seminário para empregadores e outros parceiros da 
comunidade, com vários momentos: apresentação dos dados 
recolhidos na atividade A1; mostra dos cursos profissionais 
em funcionamento; um orador de reconhecido valor que 
possa mobilizar estes stakeholders a participar numa reflexão 
conjunta acerca das opções e estratégias para a melhoria do 
EFP. Responsável: Direção; Equipa EQAVET. 

10 a 14 de fevereiro 
2020. 

A3 Sessão pública de apresentação do EFP aos pais e 
encarregados de educação no início dos ciclos formativos: 
competências a adquirir, regras de funcionamento, saídas 

Junho de 2020. 
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profissionais, dados da aceitação e empregabilidade junto das 
entidades empregadoras, testemunhos na primeira pessoa. 
Responsável: Direção; Coordenação Pedagógica do EFP; 
Equipa EQAVET. 

A4 Aplicação de inquéritos por questionários aos formandos e 
aos pais e encarregados de educação no início e no final do 
ciclo de formação de modo a aferir expectativas e 
motivações de partida e de conclusão que promovam a 
melhoria continua do EFP. Responsável: Equipa EQAVET; 
Coordenação pedagógica do EFP; Psicóloga. 

Ano letivo 
2019/2020 – janeiro 
e julho de 2010; 
A partir do ano letivo 
2020/2021 – 
setembro e julho. 

A5 Formação comportamental para os formandos do EFP que 
se propõe trabalhar dimensões comportamentais, com 
correlações positivas relevantes, no sucesso escolar e 
profissional (gestão de tempo e definição de objetivos) na 
empregabilidade (procura ativa de trabalho, cidadania 
organizacional e modelo de intra-empreendedorismo) e na 
capacidade de análise da informação recebida (pensamento 
critico). Formação de 16 horas (8 horas para o ano 2 e 8 horas 
para o ano 3 do ciclo de formação) distribuídas por 2 dias. 
Responsável: Empresa de consultoria; Equipa EQAVET. 

9 e 23 de março de 
2020. 

A6 Promoção de contactos entre formandos e empregadores 
como forma de estreitar relações entre stakeholders 
mobilizadoras de respeito e confiança mútuos e capazes de 
promover práticas alinhadas entre formação e necessidades 
de formação: Responsável: Coordenação Pedagógica do EFP; 
Formandos; Empregadores. 

Ano 2 – maio/junho 
de 2020; 
Ano 3 – março/abril 
de 2020. 

A7 Reflexão acerca do relato produzido em sede de Equipa 
EQAVET, de Conselho Pedagógico e de Conselho Geral com o 
intuito de promover discussão conducente à participação de 
todos os stakeholders na reflexão, redefinição de estratégias 
e introdução de práticas metodológicas indutoras de garantia 
da melhoria do EFP: Responsável: Equipa EQAVET; Diretor; 
Conselho Geral; Conselho Pedagógico. 

Julho e setembro de 
2020. 

A8 Divulgação pública de ações e resultados através da criação 
de um espaço na página web do agrupamento dedicada ao 
EFP e muito particularmente ao sistema EQAVET. 
Responsável: Diretor; Equipa EQAVET. 

Ao longo de toda a 
fase do projeto. 

A9 Criação de um conselho Consultivo com a criação deste 
grupo em parceria com a equipa do EQAVET, tem como 
objetivo articular os stakeholders externos (encarregados de 
educação e entidades empregadoras).   

Dezembro de 2020 e  
Maio de 2021 

A10 Apresentação dos cursos do agrupamento – através da 
criação de um website sobre o agrupamento, onde 

Ao longo de toda a 
fase do projeto. 
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apresenta/promove todas áreas profissionais da escola e 
partilha de ofertas de emprego.  

 
 
 
5. Identificação das responsabilidades atribuídas no âmbito da garantia da qualidade no 

quadro da instituição 
 
Ao nível das responsabilidades no quadro da instituição há intervenientes que vão intervir 

de forma transversal a todas as fases do ciclo de qualidade enquanto a intervenção de 

outros acontece de forma descontínua no tempo. O quadro seguinte identifica a distribuição 

de responsabilidade no seio do agrupamento. 

 
FASE ATIVIDADE RESPONSÁVEIS 

Planeamento 

Contratualização da empresa de 
consultoria 

Diretor; Conselho Administrativo 

Constituição da equipa EQAVET Diretor; Conselho Pedagógico 
Identificação dos stakeholders 
indutores de garantia de melhoria 

Diretor; Equipa EQAVET; Conselho 
Pedagógico. 

Construção do documento base Diretor; Equipa EQAVET; Empresa 
Consultoria 

Divulgação do plano à comunidade Diretor; Equipa EQAVET 

Implementação 

Gestão documental Conselho Administrativo 
Promoção de ações mobilizadoras 
dos stakeholders 

Equipa EQAVET; Empresa de consultoria; 
Conselho Pedagógico; Entidades 
empregadoras e da comunidade 

Recolha de sensibilidades e níveis de 
satisfação 

Equipa EQAVET; Equipa de Autoavaliação 

Análise de evidências Equipa EQAVET; Equipa de 
Autoavaliação; Empresa de consultoria 

Avaliação 

Balanço intermédio/final Equipa EQAVET; Empresa de consultoria 
Recolhe e tratamento de dados e 
indicadores 

Equipa EQAVET; Equipa de 
Autoavaliação. 

Divulgação dos resultados Diretor; Equipa EQAVET; Empresa de 
consultoria 

Reflexão e Sensibilização Diretor; Equipa EQAVET; Conselho 
Pedagógico; Conselho Geral. 

Revisão 

Reflexão, identificação e partilha de 
boas práticas 

Todos os stakeholders 

Redefinição do documento base Diretor; Equipa EQAVET; Empresa de 
consultoria 
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Disseminação da nova estratégia para 
o EFP 

Diretor; Equipa EQAVET 

Envio do documento base à ANQEP Diretor 
Auditoria e certificação ANQEP 

 
 
6. Identificação dos indicadores em uso, a criar e/ou a ajustar 
 

 
CURSO 

 

RESTAURANT
E /BAR DESPORTO ÓTICA 

OCULAR TOTAL 

ANO 1.º 
ano 

2.º 
ano 

3.º 
ano 

1.º 
ano 

2.º 
ano 

3.º 
ano 

1.º 
ano 

2.º 
ano 

3.º 
ano 

1.º 
ano 

2.º 
ano 

3.º 
ano 

ANO LETIVO 201
6-17 

201
7-18 

201
8-19 

201
6-17 

201
7-18 

201
8-19 

201
6-17 

201
7-18 

201
8-19 

201
6-17 

201
7-18 

201
8-19 

 

Alunos excluídos por faltas  
 

1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 
 

Anulações de matrícula  
 

0 (0%) 1 (4%) 4 (15%) 5 (6%) 
 

Abandono escolar  
 

1 (3%) 4 (10%) 1 (4%) 6 (7%) 
 

Transferências solicitadas 
para outras escolas  

0 (0%) 1 (4%) 2 (8%) 3 (4%) 
 

Alunos que ingressaram no 
Curso EFA 
 

1 (3%) 1 (4%) 2 (8%) 4 (5%) 
 

Total de alunos no início e 
fim do curso 
 

30  28 25  16 26  18 81  62 

Alunos que completam um 
curso 25 (83%) 18 (72%) 17 (65%) 60 (74%) 

Alunos que não completam 
um curso 3 (17%) 7 (28%) 9 (35%) 19 (26%) 

Alunos em Prosseguimento 
de estudos após 12 ano 2 (7%) 2 (8%) 0 4 (6%) 

Alunos que trabalham em 
profissões diretamente 
relacionadas com o curso 
EFP concluído 

10 (37%) 0 3 (17%) 13 (21%) 

Alunos que estão no 
mercado de trabalho, em 
formação ou outros 
destinos, no período de 12-
36 meses após a conclusão 
do curso 

10 (37%) 8 (32%) 9 (50%) 27 (44%) 

Empregadores que estão 
satisfeitos com os 
formandos que completam 
um curso de EFP. 

10 (100%)    
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O quadro anterior identifica os indicadores em uso, ou seja aqueles que até ao momento são 

prática comum no agrupamento e realizados pela equipa de autoavaliação. Para além destes, 

há dados que são recolhidos de forma sistemática a partir das atas de equipa pedagógica que 

produz um documento trimestral que identifica a evolução dos formandos relativamente aos 

resultados das aprendizagens. 

Esta gestão documental é para manter e aprofundar, disponibilizando-nos dados de partida que 

nos permitirão aferir do impacto das atividades e estratégias plasmadas neste documento com 

vista à fase de avaliação deste ciclo. 

Também é feita uma monitorização da evolução dos momentos de Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT) por parte dos diretores de curso e da avaliação externa que culmina com a 

apresentação e defesa da Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

No entanto, pretendemos que este projeto de melhoria da qualidade do EFP no agrupamento 

seja indutor para a criação de novos indicadores e permita ajustar outros. 

 

INDICADORES A CRIAR E/OU AJUSTAR 

i) Acompanhamento do percurso dos recém diplomados durante os primeiros 36 meses 

após a obtenção da certificação; 

ii) Quantificar as opiniões das entidades empregadoras relativamente à qualidade da 

formação/competências dos formandos empregados ou em FCT; 

iii) Recolher e quantificar a opinião sobre a qualidade da EFP junto dos encarregados de 

educação. 

7. Identificação das fontes de informação e do sistema de recolha de dados relativos aos 
indicadores 

 
O agrupamento possui um Observatório que monitoriza os dados que constam nas atas de final 

de período, deste modo consegue-se avaliar a evolução e comportamento dos formandos. 

Na avaliação dos stakeholders internos, dar-se-á primazia aos inquéritos online no Google 

Forms, dado ser de mais fácil tratamento dos dados e mais ecológico. 
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Para sustentar a autoavaliação do Agrupamento, os alunos serão convidados a responder a 

inquéritos que visam obter a sua perspetiva dos cursos, dos stakeholders envolvidos e dos 

mecanismos. Estes inquéritos, serão realizados no início do curso, onde se vão aferir as 

expectativas e motivações do aluno ao entrar em determinado curso. De modo a monitorizar a 

evolução das expectativas e desempenho dos alunos, vão realizar-se inquéritos trimestrais onde 

o aluno avalia o seu desempenho, o curso, os formadores e os restantes stakeholders internos. 

No final do curso profissional, os formandos responderão a um inquérito onde avaliarão o 

agrupamento, o curso e a forma como a instituição soube responder e adaptar-se às suas 

necessidades. 

Com os questionários realizados aos formandos, é possível verificar a motivação e a razão para 

a existência de determinado curso. Podemos também aferir a operacionalização dos cursos e a 

melhor forma de os adaptarmos ao perfil do aluno e às necessidades empresariais. 

Os diretores de turma e diretores de curso, da mesma forma que os alunos, terão inquéritos 

trimestrais para aferir o seu desempenho, dificuldades, pontos fortes e pontos a melhorar. Estes 

inquéritos serão da responsabilidade do coordenador dos cursos profissionais, que os 

disponibilizará e analisará os resultados. Os Formadores, no final de cada período, responderão 

a um questionário sobre o seu desempenho e sobre as dificuldades sentidas. Os Diretores de 

turma e diretores de curso, realizam um relatório final, onde fazem uma autoavaliação com a 

possibilidade de dar sugestões de melhoria. Estas sugestões, são tidas em conta no arranque do 

ano letivo seguinte.  

Com a colaboração dos stakeholders internos será possível melhorar a operacionalização dos 

cursos. 

Na avaliação feita pelos stakeholders externos, daremos primazia a pequenos questionários de 

fácil resposta, dado que parte destas entidades não têm disponibilidade para grandes 

questionários. 

Aos Encarregados de Educação, será realizado um questionário simples, de respostas fechadas 

e em papel e realizado durante a reunião realizada no final do primeiro período e no final do 

ano letivo. Pretende-se que no primeiro inquérito seja recolhida a perceção acerca do 

desenrolar dos cursos profissionais, da organização do Agrupamento nas das respostas que são 

dadas às necessidades dos formadores. No final do ano, com perguntas semelhantes, pretende-

se aferir se a opinião se mantém ou se se verifica alguma evolução relativamente às perceções 

recolhidas no primeiro momento. 
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Às entidades externas onde os alunos realizam a Formação em Contexto de Trabalho, será 

fornecido um questionário de respostas fechadas que permita recolher informação acerca do 

curso e da formação que foi ministrada aos formandos. 

 
 
8. Explicitação da estratégia de monitorização de processos e resultados na gestão da 

educação e formação profissional, tendo em conta as quatro fases do ciclo de qualidade 
 
As quatro fases do ciclo de qualidade com as quais pretendemos monitorizar processos e 

resultados ao nível da educação e formação profissional são exemplificadas no esquema 

seguinte. 

 

Cada uma destas fases deve ser considerada como um critério de qualidade essencial para 

alcançar os objetivos de garantia e melhoria da qualidade alinhada com o EQAVET. A seguir 

explicitamos como pretendemos desenvolver cada uma destas fases. 

 

PLANEAMENTO 

A equipa de autoavaliação reúne a informação necessária através dos relatórios e mapas que 

disponibiliza no final de cada ano letivo que levarão à determinação dos indicadores de partida. 

Esta informação resulta da análise de todos os relatórios anuais emitidos por todas as estruturas 

e órgãos, análise documental de registos administrativos: matrículas, inscrições, pautas, 

Planeamento

Implementação

Avaliação

Revisão
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certificações, da recolha e tratamento de questionários de satisfação aplicados aos diferentes 

intervenientes. 

Com base nestas informações são definidos os objetivos e é construído o plano de ação para o 

EQAVET. Este é um guião de procedimentos que identifica os objetivos, as ações a desenvolver 

e os indicadores adequados. 

IMPLEMENTAÇÃO 

O plano de ação é executado nesta fase. São aplicados inquéritos de satisfação a todos os 

stakeholders que serão constantemente chamados ao processo. Estratégias de envolvimento 

dos stakeholders são implementadas com o intuito de cumprir as metas e objetivos que foram 

estabelecidas à partida e são estabelecidas parcerias pertinentes que possam contribuir para o 

sucesso do processo. Stakeholders internos e externos estabelecem uma relação de colaboração 

estreita que possa contribuir para objetivos comuns e consequentemente alinhados com 

políticas europeias, nacionais e locais. 

 

AVALIAÇÃO 

Esta fase está presente ao longo de todo o ciclo já que acompanha processos e resultados. No 

entanto será no final da implementação que se faz o aprofundamento, sistematização e 

comparabilidade dos dados como forma de aferir avanços e recuos face às metas e objetivos 

estabelecidos. 

Aqui são considerados todos os dados recolhidos durante a implementação do processo assim 

como aqueles que resultam com a formação dos novos diplomados. Dados resultantes das 

avaliações dos alunos nos mais variados domínios (avaliação modular, FCT, PAP) assim como a 

perceção recolhida junto de todos os stakeholders envolvidos permitirá estabelecer prioridades 

e tomar decisões. 

 

REVISÃO 
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Num primeiro momento, os resultados da avaliação são comunicados aos stakeholders e 

apresentados aos diferentes órgãos do agrupamento. Estes são depois chamados a produzir a 

necessário feedback com vista ao seu envolvimento na continuidade do processo. 

Os resultados são depois utilizados para estabelecer planos reformulados ou até novos planos 

que visem a correção de eventuais desvios ocorridos na implementação do plano anterior e a 

garantia da melhoria contínua da educação e formação profissional no seio da organização.  

 
 
9. Identificação dos mecanismos de controlo (por ex. alertas rápidos) e dos procedimentos 

de ajustamento contínuo na gestão da oferta de educação e formação profissional 
 
Os Diretores de Turma e de Curso são que vai ativar o soar da campainha face a comportamentos 

e ocorrências desviantes que colocam em perigo o processo formativo. Serão eles os primeiros 

a detetar sinais de alerta que rapidamente devem desencadear ações que permitam resolver e 

controlar situações que possam colocar em perigo metas e objetivos. No entanto, todos os 

restantes stakeholders devem estar alerta para tais situações. 

 
Risco Identificado Resolução de Problemas 

Atraso na conclusão de 
módulo(s) - Envolvimento de formandos e encarregados de educação com a 

garantia de qualidade; 
- Ajustamento de conteúdos, metodologias e avaliação face ao 
perfil de saída do aluno e à empregabilidade; 
- Reforço da transparência de processos; 
- Monitorização das ações e registo das evidências. 

Ocorrência disciplinar 
Assiduidade 
Evolução da avaliação 
formativa 
Relacionamento com outros 
stakeholders 

 
 
10. Metodologia para análise integrada dos resultados produzidos pelos indicadores e para a 

definição das melhorias a introduzir na gestão da educação e formação profissional, em 
colaboração com os stakeholders 

 
A metodologia de análise quantitativa será privilegiada já que existe a intenção de aplicar 

inquéritos por questionário aos diferentes stakeholders, a partir dos quais pretendemos 

quantificar a opinião recolhida sobre a forma estatística.  

No entanto, a análise de conteúdo aplicada aos diferentes documentos de trabalho e 

planificação da implementação da ação serão por si só fontes de informação a ter em conta para 
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a produção do relato que vai ser produzido. Os diferentes stakeholders serão chamados a 

momentos de reflexão para além da resposta aos inquéritos com o objetivo de transformar este 

projeto num estudo de caso dinâmico que favoreça a garantia da qualidade do EFP do 

agrupamento. 

A análise dos dados será efetuada pela média de cada indicador, comparando com os resultados 

médios dos mesmos indicadores (quando existirem), referentes ao(s) ciclo(s) letivos(s) 

imediatamente anteriores os conhecidos. Prevê-se resultados ambiciosos (ver objetivos), tendo 

em conta esta primeira intervenção, no entanto a estratégia delineada a longo prazo permite a 

afinação das atividades propostas e estratégias de atuação para a indução de resultados mais 

consolidados com os objetivos propostos. 

Para tal, a equipa EQAVET vai tratar os dados obtidos no ciclo no sentido de validar ou alterar 

atividades e estratégias em estreita colaboração com os stakeholders. Esta colaboração é obtida 

através de contactos diretos formais ou informais que naturalmente ocorrem ao longo do ciclo 

assim como através de reuniões de órgãos ou estruturas criadas para o efeito ou nas quais estão 

representados. 

Da análise dos dados devem ser identificadas novas intervenções para o sucesso escolar, 

identificando e definindo variáveis de contexto que possam contribuir para a melhoria continua 

do EFP que é ministrado no Agrupamento de Escolas. 

O comprometimento com o quadro de referência EQAVET é sustentado nesta fase tornando-se 

o ponto de partida para o ciclo seguinte. 

 
 

11. Identificação do modo de apresentação das conclusões da autoavaliação e dos 
respetivos mecanismos de divulgação 

Em resultado da avaliação da implementação do plano de ação será produzido um relatório que 

relate as evidências recolhidas assim como sugestão de prioridades e ações. Este relatório será 

disponibilizado aos órgãos do agrupamento e difundido a todos os stakeholders através dos 

meios à disposição do agrupamento. 

A atividade A8 identificada no ponto 4 materializa o modo de apresentação da ação assim como 

das conclusões no final de cada ciclo do quadro de referência, sem prejuízo da necessária 

reflexão em sede de órgão da estrutura organizacional do agrupamento.  
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CONCLUSÃO 

 

Este primeiro documento base do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, que foi elaborado 

com base na situação atual no que diz respeito a Educação e Formação Profissional, traduz o 

compromisso do agrupamento com a garantia da melhoria alinhada com o EQAVET, na 

certificação dos nossos diplomados. 

Esperamos que o envolvimento de stakeholders internos e externos, a distribuição de 

responsabilidades e a atuação articulação que vise um objetivo comum possa contribuir para 

atingir metas pautadas pela ambição. 

No sentido de confirmar o compromisso da nossa entidade, com a qualidade da EFP, 

pretendemos que esta qualidade seja reconhecida e certificada externamente, sendo o objetivo 

final, a certificação EQAVET junto da ANQEP. 




