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Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto

As escolas (…) por um lado, terão de se transformar,
elas próprias, em espaços de inovação e criatividade.
Por outro lado, terão de transformar a sua cultura e as
suas práticas no sentido de fazer incluir na sua agenda
a preparação das gerações futuras para um mundo onde
a criatividade e a inovação são, cada vez mais, fatores
primários de diferenciação.
António Dias de Figueiredo,
In “Inovar em Educação, Educar para a Inovação” (2011)
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Introdução
“Com Celorico, Educar e Inovar” é o lema desta instituição que ficou vinculado ao Projeto de
Intervenção da Diretora, a qual agregou a #juntosfazemosmelhor e que, numa linha de continuidade,
pretende manter o lema associado ao Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Celorico de
Basto.
Esta é uma instituição pública que se renova, em permanente mutação vivenciada pelas sociedades
humanas; que se reinventa, não só nas abordagens dos curricula mas também ao nível social e
pessoal, enquanto áreas a explorar, no garante do pleno desenvolvimento do cidadão, que se deseja
consciente do seu papel interventivo, numa sociedade progressivamente mais competitiva e
socialmente mais instável.
Pretende-se que este Agrupamento de Escolas, através do seu Projeto Educativo, ajude a suplantar
problemas reconhecidos por toda a comunidade, possibilite uma organização e rentabilização de
recursos e, dessa forma, se constitua como uma arma de combate à exclusão social, ao absentismo
e ao abandono escolar, e como espaço de valorização pessoal e de igualdade de acesso à construção
de um futuro sólido e sustentável para o cidadão.
“Com Celorico, Educar e Inovar”, traduz o crer, o acreditar que todos juntos podemos marcar a
diferença pela positiva, a garantia que o Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto continuará
comprometido com a valorização do seu papel, enquanto espaço privilegiado para a aquisição de
conhecimentos, competências e valores, prestando um serviço público eficaz e aberto à comunidade.
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Estruturação do Projeto
Em conformidade com o previsto no Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, o presente projeto educativo encontra-se dividido em três
partes distintas, a saber:

1ª parte

2ª Parte

3ª Parte

PRINCÍPIOS
ESTRUTURANTES

PLANO DE
INTERVENÇÃO

AVALIAÇÃO DO
PROJETO EDUCATIVO

•Caracterização atualizada do
Agrupamento
•Diagnóstico organizacional

•Identificação das áreas de
intervenção prioritárias;
•Clarificação dos objetivos
estratégicos e operacionais a
alcançar;
•Definição das metas e
estratégias de intervenção;
•Especificação de ações a
desenvolver.

•Monitorização e Avaliação do
Projeto.
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1.ª PARTE
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1. A missão, os princípios e valores e a visão/lema
O presente Projeto Educativo segue as linhas do anterior, atualizando-as, no que concerne aos
princípios e valores que sempre nortearam a visão, a missão e a atividade do Agrupamento de Escolas
de Celorico de Basto.

1.1. Missão
O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto tem por MISSÃO prestar à comunidade um serviço
educativo de excelência.
Contribui para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de
atuar como agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador. Uma Escola
reconhecida pelo seu humanismo e por elevados padrões de exigência e responsabilidade, que
valoriza o conhecimento como condição de acesso ao mundo do trabalho e ao prosseguimento de
estudos.
É também missão deste Agrupamento desenvolver parcerias locais e colaborar com a autarquia,
numa perspetiva integrada de corresponsabilização na formação, tendo como finalidade as políticas
de desenvolvimento local.

1.2. Princípios e Valores
Sendo o Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto uma instituição de ensino público, deve ter
sempre subjacente às suas atividades e à concretização da sua missão, entre outros, os seguintes
VALORES E PRINCÍPIOS:

VALORES

Respeito
Inclusão
Competência
Cidadania
Autonomia
Espírito crítico
Mérito
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PRINCÍPIOS

o conhecimento, o cumprimento e o respeito pelas leis da República;
a prossecução do interesse público;
a valorização do aluno como centro do ato educativo e razão pela qual a escola existe;
o respeito pelos profissionais que servem a causa da educação e o reconhecimento da
importância do seu trabalho;
a liberdade de ensinar segundo as convicções pedagógicas de cada professor, desde que,
no respeito pela legislação, se cumpram os programas, as metas e as planificações do grupo;
o direito de cada membro participar plenamente e sem qualquer discriminação na vida da
comunidade educativa;
a promoção do sucesso e do desenvolvimento pleno das capacidades dos alunos, através
da prática de um ensino norteado pelos princípios da qualidade;
a valorização do saber, alicerçado na estimulação da curiosidade intelectual, no
desenvolvimento do espírito analítico e crítico;
o respeito consciente pelos Direitos Humanos e/ou a Convenção sobre os Direitos da
Criança e promoção de valores éticos e de práticas de partilha e solidariedade;
a promoção do gosto pela leitura e pela procura de bens culturais enriquecedores como
meio de realização pessoal;
o respeito pelos mecanismos democráticos da representatividade e da liberdade de
intervenção e de opinião;
a abertura ao meio envolvente.

1.3. Visão / Lema
Com Celorico – Educar e Inovar
EDUCAR visa o desenvolvimento harmónico do ser humano nos seus aspetos intelectual, moral e
físico e a sua inserção na sociedade, assim como, a aquisição de conhecimentos e aptidões.
INOVAR para interagir socialmente, mudar qualitativamente práticas pedagógicas e aperfeiçoar as
aprendizagens dos alunos.
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2. Caracterização
2.1. Enquadramento Territorial
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE BASTO é
uma unidade orgânica do ensino público português,
localizado no distrito de Braga, concelho de Celorico de
Basto, o qual constitui (juntamente com os concelhos
vizinhos de Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto e
Ribeira de Pena) a área conhecida por Terras de Basto.

O município de Celorico de Basto tem 181,07 km² de área
e 19058 habitantes (INE, 2019), distribuídos por 15
freguesias.
Freguesias do concelho de Celorico de Basto

Apresentamos a estrutura etária da população em 2019, destacando que 20,6% dos residentes
tinham 65 ou mais anos de idade (valor nacional homólogo 22,0%), e a taxa bruta de natalidade era
de 6,20⁄00 (valor nacional homólogo 8,40⁄00).

Estrutura Etária da população do concelho de Celorico de Basto, 2019, INE
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Analisando dados referentes aos índices de escolarização da população em 2019 no concelho,
continuavam patentes as assimetrias relativamente às NUTS II e III e à média nacional, com piores
registos em todos os indicadores, com exceção da taxa de retenção e desistência no ensino básico.

Indicadores de Educação do Município de Celorico de Basto, 2019, INE

Segundo o INE, em 2017, a empregabilidade por conta de outrem distribuía-se da seguinte forma
pelos setores de atividade: primário, 2,1%; secundário, 54,3%; terciário, 43,6%, sendo as 15 principais
áreas de emprego do concelho as seguintes:

Maiores empregadores do concelho de Celorico de Basto, 2018, INE cit. por Ministério da Economia1

1

Consultamos os dados compilados e disponibilizados pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, disponíveis em

https://www.gee.gov.pt/pt/documentos/publicacoes/estatisticas-regionais/distritos-concelhos/braga/celorico-de-basto/3013-celorico-de-basto/file
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2.2. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
2.2.1. Estabelecimentos da Unidade Orgânica

Carta Educativa de Celorico de Basto

O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto como unidade orgânica integra 18 estabelecimentos
escolares:

SEDE

(A) Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto

(B) Escola Básica de Gandarela

(C) Escola Básica da Mota

(D) Escola Básica de Celorico de Basto
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(F) Escola Básica Nº 1 de Gandarela

(E) Escola Básica de Fermil

(G) Escola Básica Nº 1 da Mota

e, ainda, Jardim de Infância de Agilde, Jardim de
Infância de Arnoia, Jardim de Infância de Borba de
Montanha, Jardim de Infância de Caçarilhe, Jardim de
Infância de Canedo, Jardim de Infância de Carvalho –
Covas, Jardim de Infância de Carvalho – Feira, Jardim
de Infância de Moreira do Castelo Jardim de Infância
de Rego, Jardim de Infância de Ribas, Jardim de
Infância de Assento.

2.2.2. Oferta Educativa
Educação Pré-Escolar
1.º Ciclo do Ensino Básico (Geral)
2.º Ciclo do Ensino Básico (Geral)
2.º Ciclo do Ensino Básico (Curso Básico de Música)
3.º Ciclo do Ensino Básico (Geral)
3.º Ciclo do Ensino Básico (Curso Básico de Música)
Cursos de Educação e Formação de nível II2
Ensino Secundário - Cursos Científico Humanísticos3
Ensino Secundário - Cursos Profissionais4

Crianças dos 3 aos 6 anos
1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade
5.º e 6.º anos de escolaridade
7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade

10.º 11.º e 12.º anos de escolaridade

Oferta do Curso Básico de Música (2.º e 3.º CEB)
O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto tem uma parceria com a Cooperartes - Academia de
Música de Basto. Neste sentido, o protocolo celebrado entre as duas entidades visa:
−

Assegurar a constituição de turmas que pretendam frequentar o ensino especializado da
música de nível básico;

−

Promover condições para a frequência da componente especializada do currículo;

−

Desenvolver atividades concertadas e enquadradas nos Planos Anual e Plurianual de
Atividades.

2

Em 2018-2020 funcionou uma turma do Curso de Educação de Formação de Operador de Jardinagem. Em 2020-2021 não houve
turmas neste tipo de oferta.
3
Nos últimos anos, os Cursos Científico-Humanísticos com turmas constituídas no Agrupamento têm sido, de forma consistente, o Curso
de Ciências e Tecnologias e o Curso de Línguas e Humanidades.
4
No último triénio, a oferta profissionalizante de nível secundário no Agrupamento tem sido o Curso de Técnico de Restaurante e Bar.
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Centro QUALIFICA
O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto tem ainda ao dispor de toda a população um Centro
Qualifica que tem como objetivo proporcionar resposta aos adultos que pretendem elevar os seus
níveis de qualificação, seja através da frequência de formação específica, seja através da conclusão
de níveis de escolaridade inacabados por saída precoce da escola.
A oferta formativa inclui RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências),
enquanto vias de conclusão do 6.º, 9.º ou 12.º ano e ainda formações Modulares diversificadas,
acessíveis a adultos com qualquer habilitação académica.
No intuito de se aproximar do seu público-alvo, reduzir o número de desistências e aumentar as taxas
de adultos certificados através do processo de RVCC, o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas
de Celorico de Basto tem também apostado na formação de grupos de RVCC em regime de itinerância,
deslocando a sua equipa pedagógica às localidades onde existem pessoas interessadas neste
processo, ao invés dos adultos se deslocarem ao Centro Qualifica.

2.3. A Comunidade Educativa
2.3.1. Alunos e resultados escolares
Em 2018/2019, o Agrupamento registou cerca de 2040 crianças e alunos, residindo a sua maioria no
concelho, distribuídos desde a educação pré-escolar ao ensino secundário (cursos científicohumanísticos e cursos profissionais). Tem-se destacado a diminuição5 acentuada da população em
idade escolar no concelho desde a constituição do Agrupamento, em 2010.
Relativamente à Ação Social Escolar, mais de 50% dos alunos beneficia de auxílios ao abrigo dos
escalões A e B.

Em 2018/2019, as crianças e os alunos encontravam-se distribuídos por um total de 101
grupos/turmas: 17 da Educação Pré-Escolar, 27 do 1.º Ciclo (4 das quais mistas), 18 do 2.º Ciclo, 26
do 3.º Ciclo, 10 dos Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário e 3 do Ensino Profissional
de nível secundário.

5

Em 2019-2020, cerca de 1920 crianças e alunos e, em 2020-2021, cerca de 1810 crianças e alunos.
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Pré-escolar

299

1º Ciclo
(escolas D, E, F e G)
2º Ciclo
(escolas A, B e C)
3º Ciclo
(escolas A, B e C)
Secundário CH
(escola A)

1º ano
49+22+30+30
131
5.º ano
75+44+34
153
7º ano
83+28+43
154
10º ano
92

2º ano
58+24+31+49
162
6.º ano
98+33+31
162
8º ano
85+33+45
163
11º ano
87

3º ano
52+26+27+31
136

4ºano
59+20+40+30
149

9º ano
88+45+26
159
12º ano
78

CEF

1º ano
25

2º ano
19

3º ano
26

Secundário Profissional
(escola A)

578

315

16
CT+LH
180+77
257
TRB
70

492

327

Distribuição das Crianças e Alunos do Agrupamento (Inovar e Infoescolas, 2018-19)

1º Ciclo
(escolas D, E, F e G)
2º Ciclo
(escolas A, B e C)
3º Ciclo
Secundário CH
Secundário
Profissional

1º ano
0%+0%+0%+0%
0%
5.º ano
0%+0%+0%
0%
7º ano
2%+11%+0%
3%
10º ano
16%
1º ano
20%

2º ano
2%+0%+0%+8%
3%
6.º ano
0%+0%+0%
0%
8º ano
0%+0%+0%
0%
11º ano
0%
2º ano
11%

3º ano
0%+0%+0%+3%
1%

4ºano
0%+0%+0%+0%
0%

1%

0%
9º ano
2%+0%+0%
1%
12º ano
26%
3º ano
<1%

CEF
31%

2%

14%
11%

13%

Taxas de retenção ou desistência dos alunos da escola (Inovar e Infoescolas, 2018-19)

1º Ciclo
(escolas D, E, F e G)
Escolas A, B e C
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário CH
Secundário
Profissional

D
83% (59)
A
100% (96)
A
42% (79)
A
32% (73)
A
54% (24)

E
100% (16)
B
97% (33)
B
37% (43)

F
92% (26)
C
97% (33)
C
38% (32)

G
88% (32)

88% (133)
99% (162)
40% (154)

Percusos diretos de sucesso na escola (Infoescolas, 2018-19)

Desde a sua criação, a EMAEI tem monitorizado inúmeros processos de identificação da necessidade
de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão – Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 54/2018
de 6 de julho, sendo que após análise dos mesmos, se realizaram reuniões para determinação das
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medidas a implementar e se decidiu o reforço das medidas universais e/ou implementação ou
reforço das adaptações ao processo de avaliação.
Em 2018-2019, das reuniões realizadas, foram elaborados 53 Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP)
e 19 Programas Educativos Individuais (PEI).

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário CH
Secundário Profissional

1º ano
11
5.º ano
5
7º ano
13
10º ano
2
1º ano
0

2º ano
16
6.º ano
20
8º ano
9
11º ano
1
2º ano
0

3º ano
21

4ºano
19

67
25

9º ano
6
12º ano
8
3º ano
0

28

11

Número de alunos que integraram o Quadro de Excelência (2018-19)

Relativamente à Avaliação Externa no Ensino Secundário, sublinha-se que as classificações internas
atribuídas pela escola aos seus alunos estiveram alinhadas com as notas internas atribuídas pelas
outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames de 2018 e nos exames de
2019.

2.3.2. Pessoal Docente
Integram o quadro docente do Agrupamento 178 docentes, 1/3 está em exercício de funções noutros
AE/ENA/instituições por algum tipo de mobilidade. Exercem, atualmente (abril de 2021), funções 207
docentes, 57% do Quadro do Agrupamento, 15% a outros quadros, e os restantes são contratados,
dos quais mais de metade para substituição temporária de docentes.
Os docentes encontram-se distribuídos da seguinte forma:
Nível de ensino
Educação Pré-escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo e Secundário
Educação Especial
Técnicos Especializados
TOTAL

Nº docentes
24
39
37
97
7
3
207

Pessoal Docente em funções no Agrupamento (abril 2021)
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2.3.3. Pessoal não docente
No que diz respeito ao Pessoal Não Docente, estão afetos ao Agrupamentos os seguintes recursos
humanos:

71 Assistentes Operacionais, os 13 Assistentes Técnicos e 4 Assistentes Técnico-

Pedagógicos. Prestam ainda funções no Agrupamento, 87 colaboradores (assistentes operacionais,
assistentes técnicos, AEC, AAAF, CAF, outros), cuja empregadora é o Município de Celorico de Basto.

2.3.4. Pais e Encarregados de Educação
Os Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento são representados, legalmente pelos
representantes em cada grupo/turma, e em quatro Associações de Pais e Encarregados de Educação.

2.3.5. Parceiros comunitários locais, nacionais e internacionais
O Agrupamento favorece e aposta na interação com diferentes organismos e instituições, com a
finalidade de:
a) Promover a sua abertura ao meio exterior;
b) Cooperar no desenvolvimento de projetos, no âmbito da formação de pessoal docente, não
docente e discente;
c) Facilitar a inserção dos alunos dos cursos profissionalizantes no mercado de trabalho;
d) Favorecer a Educação para a Saúde;
e) Responder, do ponto de vista educativo-informativo, às necessidades da comunidade
educativa e local;
f)

Promover a participação e o desenvolvimento do espírito cívico.

Estes stakeholders objetivam a validação científica e técnica de ideias, colaborando na conceção e
execução dos projetos a desenvolver e/ou em desenvolvimento, sendo que o reconhecimento e
valorização do trabalho dos/as alunos/as, por parte das entidades externas, potencia ainda mais a
motivação e o envolvimento dos diversos intervenientes.
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2.3.6. Planos, Programas e Projetos estruturantes
Projeto de Intervenção da Diretora (desde 2018)
O projeto de intervenção da Diretora Eduarda Alves surgiu no âmbito do procedimento concursal
para provimento do lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, para os anos
letivos de 2018 a 2022, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

Projeto Curricular de Escola
Pelo Projeto Curricular de Escola, se identificam as formas particulares como "em cada contexto, se
reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidades
próprias e construindo modos específicos de organização e gestão curricular, adequadas à
consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele contexto."
(Roldão, 2003).

Planos Anual e Plurianual de Atividades
A ação dos Planos Anual e Plurianual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
baseia-se na missão “Com Celorico – Educar e Inovar” que sumariza as prioridades inscritas no
Projeto Educativo do Agrupamento. Esta missão converge para a necessidade de diversificar e ajustar
as ofertas pedagógicas, que não se circunscrevem à sala de aula e aos saberes curriculares, às
especificidades do público estudante, para a melhoria das oportunidades de aprendizagem dos
alunos, em consonância com as Aprendizagens Essenciais, o Perfil de Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória, a Educação para a Cidadania e os documentos estruturantes do Agrupamento na
implementação dos Decretos-Lei n.º 54/2018 e 55/2018, de 6 de julho.

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa (desde 2018)
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa é a sua entidade promotora e beneficiária e os 11
municípios que a integram e os Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas são os seus
parceiros diretos.
“(…) o PIICIE-TS impõe-se como um instrumento estratégico em linha com as diretrizes da Estratégia
Europa 2020, Portugal 2020 e Norte 2020, que concorre diretamente para o objetivo “mais e melhor
educação”, essencial para assegurar mais coesão e competitividade. Trata-se de um compromisso
político e de estratégia que envolve toda a comunidade educativa, que visa contribuir para a melhoria
do sucesso educativo dos alunos, reduzindo as saídas precoces do sistema educativo, combatendo o
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insucesso, reforçando a equidade no acesso à educação e melhorando a qualidade e a pertinência
das aprendizagens e das competências adquiridas.”

Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola (desde 2018)
Em consonância com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, “(…) cada escola (ENA/AE)
define a sua EECE que deverá constituir-se como uma das linhas orientadoras transversal a todo o
Projeto educativo, identificando e priorizando os domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar
para cada nível de educação e ensino.”

Plano Estratégico de Internacionalização do Agrupamento (desde 2019)
O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto tem vindo a desenvolver um percurso consistente
ao nível da internacionalização. As atividades de internacionalização têm vindo a promover uma rede
de partilha de know-how e competências, dando a oportunidade aos seus alunos de participar em
projetos de cooperação com instituições internacionais.

Projeto Cultural de Escola (desde 2019)
Articulado com o Projeto Educativo e integrado com o Plano Anual de Atividades, o Projeto Cultural
de Escola é uma das medidas adotadas no âmbito da participação no Plano Nacional das Artes.
Partindo do ID Agrupamento-Cultura e do Plano Estratégico Municipal Cultura-Educação, as ações do
Projeto Cultural de Escola são definidas: “i) Articulando o PCE com o contexto sociocultural do
Agrupamento e do meio envolvente/ território de implantação/ comunidades educativas e culturais;
ii) Projetando o PCE em função das necessidades e singularidades da região.”

Plano de Ensino à Distância (desde 2019)
Tendo como prioridades “a garantia de acesso universal à Escola, a prossecução dos objetivos
estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais
e o cumprimento dos princípios já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais
já adotadas no âmbito da educação inclusiva”, o Plano de Ensino à Distância foi elaborado e revisto
de forma a garantir que todas as crianças e todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Celorico
de Basto continuam a aprender sempre que as circunstâncias forem impeditivas do ensino presencial
(por disposição da tutela em articulação com as autoridades de saúde).
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Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (2021)
O Programa de digitalização para as Escolas, no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, de
21 de abril de 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020) prevê o desenvolvimento de
um programa para a transformação digital das escolas. As áreas de intervenção do Plano de Ação
para o Desenvolvimento Digital da Escola incidem nos diferentes domínios da organização escolar no
âmbito das tecnologias digitais: Envolvimento Profissional, Ensino e Aprendizagem, Avaliação das
Aprendizagens, Desenvolvimento Profissional Contínuo e Liderança.

Plano de Inovação do Agrupamento (2021)
No Plano de Inovação do Agrupamento se definem e adotam formas de inovação organizacional,
curricular e pedagógica, enquadradas nos normativos que regulam a Autonomia das Escolas.

Plano de Comunicação do Agrupamento
O Plano de Comunicação define a estratégia, os circuitos e os canais para que a comunicação interna
e a comunicação externa são proativas, expeditas e eficazes e permitam potenciar a melhor
disseminação da informação.

Projeto Ambiental de Escola
A Educação Ambiental nas escolas é uma ferramenta imprescindível e estrutural para promover um
comportamento responsável e consciente das crianças e jovens para com o ambiente e a
conservação da natureza.

PROJETOS
O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto orgulha-se dos projetos que desenvolve e que se
organizam em eixos de intervenção assumidos, nomeadamente, pelos PROJETO CULTURAL DE
ESCOLA, PROJETO AMBIENTAL DE ESCOLA, PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE ESCOLA,
ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA DE ESCOLA, …
Para além das atividades de carácter curricular o Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
oferece uma diversidade de outras atividades educativas e projetos que se constituem como uma
possibilidade de reforçar ou de complementar as aprendizagens ou ainda de permitir aos alunos
explorarem outras áreas de interesse, nomeadamente as atividades do PAA, planos de atividades da
turma, projetos curriculares de grupo, bem como outros projetos vivenciados em contexto,
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direcionados para os interesses e necessidades dos alunos, que possibilitam experiências
significativas e contribuem para o enriquecimento do ato educativo.
Tendo como objetivo, entre outros, contribuir para a manutenção de uma dinâmica coletiva
favorecedora da participação e do envolvimento da comunidade escolar, estes projetos têm, em
larga medida, contribuído para a promoção do trabalho cooperativo, o desenvolvimento de
competências relacionais, o intercâmbio entre turmas e/ou escolas assim como o contacto
escola/meio.

Clubes do Ambiente
Projeto Concelhio
de Leitura

Programa de Educação para a Saúde

Clubes de Teatro

Bastinhas
Ciência Divertida

Bastinhos Escola
Clube de Andebol
Clubes de Leitura

Clube de
Informação e
Comunicação
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Ateliê de Cerâmica

Rádio Escola
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PEBI
Escola sem
bullying. Escola
sem violência.

Apps for Good

Gabinete de Saúde e
Condição Física

Clube de
Programação e
Robótica

Clube de Proteção Civil

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto

3. Diagnóstico Organizacional
3.1. Estrutura organizacional do Agrupamento

Reorganização Pedagógica adotada desde 2018-2019, à luz do Decreto-Lei n.º 55/2018

Reorganização da coordenação e supervisão pedagógica, à luz dos Decretos-Lei n.º 54/2018 e 55/2018

A designação GAT (Gestor de Atividades de Turma) foi adotada em 2019-2020, realçando a importância destas funções
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3.2. Análise SWOT
A análise estratégica seguidamente apresentada configura-se como um diagnóstico da situação
interna e externa em que se encontrava a organização (os seus aspetos positivos e negativos / as
suas potencialidades e constrangimentos) em 2017-2018.

3.2.1. Ambiente Interno
Forças

Fraquezas

- Bom clima de escola, promovido pela equipa da
direção, promovendo relações próximas e abertas com
os vários estabelecimentos de educação e ensino e a
comunidade;

- Taxas de insucesso elevadas nos instrumentos de
avaliação externa (provas finais e exames do
secundário);

- Desenvolvimento de estratégias de pertença e de
identificação, como a participação das diferentes
escolas em projetos/atividades comuns;

- Não identificação sistemática das causas do
insucesso e desistência;
- Não identificação das dificuldades dos alunos
sinalizados para os apoios;

- Saber técnico e equipa experiente nos cursos de
educação-formação/profissionais
e
no
ensino
profissional;

- Insuficiente monitorização e baixa eficácia dos
apoios prestados;

- Protocolos, projetos e parcerias eficientes, com
entidades externas (câmara municipal, centro de
saúde, biblioteca municipal, centro de emprego);

- Pouco aprofundamento do trabalho em rede e a
consolidação da partilha de boas práticas por parte
de todas as estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica;

- Rede de Bibliotecas Escolares com plano de atividades
atrativo, articulado e de proximidade com as escolas,
com os alunos e com as suas necessidades;
- Razoável apetrechamento dos espaços, em termos
didáticos e lúdicos;
- Pessoal não docente, em regra, eficiente, cumpridor e
prestável;
- Serviços de Psicologia e Orientação com um trabalho
consistente e de qualidade na orientação escolar e
vocacional e no apoio prestado aos alunos com
problemas;
- Adequação das respostas educativas prestadas pela
educação especial a alunos com necessidades
educativas especiais de caráter permanente, com a
participação da comunidade educativa, visando a plena
integração e inclusão;
- Diversidade das atividades desenvolvidas no domínio
das artes, do desporto e da educação para a saúde o
que contribui para a formação integral dos alunos
(Clubes de Artes, PNC, BECA, Desporto Escolar, PES);

- Pouco aprofundamento do trabalho colaborativo e
cooperativo entre docentes, ao nível dos processos
de partilha e de reflexão sobre as práticas
pedagógicas;
- Não assunção da supervisão da atividade letiva em
sala de aula enquanto estratégia concebida para o
desenvolvimento profissional do corpo docente;
- Reduzida inclusão da utilização das TIC no processo
ensino aprendizagem como prática generalizada ao
nível da sala de aula;
- Diminuta diversificação dos instrumentos de
avaliação;
- Débil integração, como prática generalizada, das
atividades experimentais e a utilização de
metodologias ativas no ensino e nas aprendizagens
- Fraco reforço dos mecanismos de diferenciação
pedagógica, nomeadamente em contexto de sala de
aula, nos 2º, 3º ciclos e secundário;

Matriz análise SWOT (parte I)
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Forças (continuação)

Fraquezas (continuação)

- Diversidade e relevância das atividades realizadas no
âmbito de projetos orientados para a promoção da
leitura;

- Fraca consolidação da análise reflexiva sobre os
resultados e o processo de ensino e aprendizagem
numa linha indutora da melhoria de práticas
pedagógicas;

- Colaboração ativa das várias associações de pais e
encarregados de educação com a direção do
Agrupamento dando respostas a problemas
identificados, tendo em vista a melhoria do serviço
educativo;
- Atividades simbólicas de reconhecimento do mérito
dos alunos (Quadros de valor e excelência, Dia do
diploma, entrega de certificados);
- Diversidade e eficácia de formas de comunicação
interna e externa, facilitando a circulação célere da
informação entre todos os elementos da comunidade
escolar, minorando os condicionalismos da dispersão
geográfica das escolas do Agrupamento;
- Observatório dos Resultados focado na monitorização
dos resultados escolares;
- Diversificação de apoios educativos, monitorizados
em cada estabelecimento pela coordenação da Equipa
Multidisciplinar;
- Adesão à metodologia do projeto Fénix aplicado a
todos os níveis de ensino do 1º ciclo;

- Baixa consolidação do processo de autoavaliação do
agrupamento como instrumento de autorregulação;
- Débil definição de indicadores que permitam avaliar
a concretização das metas definidas para a Escola, de
modo a facilitar a sua operacionalização e a
verificação da eficácia do trabalho desenvolvido
pelas estruturas de coordenação educativa e de
supervisão pedagógica e do grau de satisfação dos
utentes;
- Moderada perceção da identidade do
Agrupamento, resultante da nova fusão, como uma
única unidade orgânica de ensino;
- Insuficientes estratégias de divulgação interna e
externa e de marketing concertados para elevar o
reconhecimento da organização e das atividades que
aqui se realizam;
- Débil qualidade de alguns equipamentos e espaços
escolares do Agrupamento.

- Implementação de assessorias pedagógicas nas
disciplinas de Português e Matemática como reforço da
diferenciação pedagógica na sala de aula;
- Implementação de assessorias na disciplina de
Formação Cívica (7º ano), fomentando o trabalho de
projeto, disseminando as metodologias ativas, e
também, e a o trabalho colaborativo interpares
(docentes e discentes);
- Manutenção até ao presente ano letivo (2017-2018)
do Programa de Acompanhamento, realizado pela IGEC
em 2015/16, que, com base em critérios de pertinência,
objetividade e clareza teve, reconhecidamente,
impactos nas dinâmicas organizacionais do
Agrupamento e na melhoria da ação educativa;
- Instalações escolares agradáveis e cuidadas.
Matriz análise SWOT (parte II)
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3.2.2. Ambiente externo
Oportunidades

Constrangimentos

- Elaboração de protocolos de colaboração com
entidades externas, com vista à melhoria da qualidade
do serviço prestado;

- Diminuição da população escolar;

- Diálogo e articulação com parceiros institucionais
(Associações de Pais/Encarregados de Educação;
Juntas de Freguesia; Câmara Municipal; Instituto de
Apoio à Criança; Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens; Centro de Formação de Basto e Barroso,
Instituto de Emprego e Formação Profissional, Direção
de Serviços da Região Norte [DGEstE]; Ministério da
Educação, entre outros);

- Oferta educativa e curricular pouco diversificada;

- Integração do Centro Qualifica no Agrupamento;
- Concurso a projetos nacionais de combate ao
insucesso e abandono escolares;
- Concurso a projetos internacionais de índole cultural
e/ou científico-pedagógica;

- Dispersão geográfica do Agrupamento;

- Desencanto do pessoal docente relativamente às
políticas educativas e ao contexto sócio-económico
atual;
- Grande número de alunos que na mudança para o
secundário opta por estabelecimentos de ensino de
agrupamentos vizinhos;
- Escassos recursos económicos, para além do
estabelecido em sede do orçamento geral do estado,
o que dificulta o financiamento das ofertas
formativas diversificadas e dos projetos.

Requalificação da escola-sede e das duas escolas
básicas com 2º e 3º ciclo.
Matriz análise SWOT (parte III)
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2.ª PARTE
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Eixo 1 – Autoavaliação

Objetivos Centrais
•E1OC01: Desenvolver a organização e a sustentabilidade da autoavaliação no agrupamento.
•E1OC02: Planear estrategicamente a autoavaliação.
•E1OC03: Garantir a consistência e o impacto das práticas de autoavaliação.
E1OC01

Desenvolver a organização e a sustentabilidade da autoavaliação no agrupamento.
Objetivo estratégico

Metas

E1OC01/OE1:
Consolidar
procedimentos
sistemáticos de autoavaliação do agrupamento de
escolas.
E1OC01/OE2: Articular a autoavaliação da escola
com os restantes processos de avaliação que
ocorrem na escola.

E1OC01/M01: Consolidar as
atividades da Equipa EQAVET.

• Criar instrumentos para auscultação periódica da comunidade
educativa, incentivando a sua participação e envolvimento nos
processos de autoavaliação.
• Criar um processo de monitorização anual para conhecimento do
grau de satisfação da comunidade educativa.

Planear estrategicamente a autoavaliação.

Objetivo estratégico
E1OC02/OE1:
Adequar
autoavaliação à realidade
escola.

Metas
a
da

E1OC02/OE2:
Salientar
a
centralidade da autoavaliação no
processo
de
ensino
e
aprendizagem.
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Indicador de
avaliação

• Melhorar o processo de monitorização das medidas educativas e
integrar o balanço efetuado no relatório da autoavaliação do
agrupamento.

E1OC01/OE3: Auscultar a comunidade educativa e
incentivar a participação abrangente.

E1OC02

Ações a desenvolver

E1OC02/M01: Potenciar a implementação de
um processo de autoavaliação que permita
obter um olhar transversal e cruzado das
diferentes dimensões do funcionamento do
Agrupamento.
E1OC02/M02: Potenciar a implementação de
um processo de autoavaliação que permita a
identificação de situações problemáticas a
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Ações a desenvolver

• Continuar a desenvolver os mecanismos de monitorização e
avaliação do processo de ensino/aprendizagem por parte dos
seus intervenientes, através do uso de grelhas de recolha de

Indicador de
avaliação

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
intervencionar e o planeamento de estratégias
de melhoria do serviço educativo.

dados que proporcionem um feedback constante e atualizado
sobre o processo de ensino/aprendizagem
• Número
de
reuniões para
análise
de
resultados

E1OC02/OE3: Consolidar
estratégias de comunicação e de
reflexão acerca dos resultados da
autoavaliação com a comunidade
educativa.
E1OC03

Garantir a consistência e o impacto das práticas de autoavaliação.

Objetivo estratégico

Metas

Ações a
desenvolver

Indicador de avaliação

E1OC03/OE1: Garantir a
abrangência do processo de
recolha de dados
E1OC03/OE2: Assegurar o rigor
do processo de análise dos
dados.
E1OC03/OE3: Promover a
melhoria contínua do processo
de autoavaliação.
E1OC03/OE4: Monitorizar e
avaliar as ações de melhoria.
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E1OC03/M01: Definir metas e procedimentos que permitam aferir com rigor a
evolução decorrente da operacionalização da autoavaliação.
E1OC03/M02: Aperfeiçoar os procedimentos de monitorização das ações
implementadas / a implementar.

N.º de planos de melhoria dos
diferentes serviços educativos

E1OC03/M03: Apresentar evidências da autoavaliação na melhoria
organizacional da escola.
E1OC03/M04: Apresentar evidências da autoavaliação na melhoria do
desenvolvimento curricular.
E1OC03/M05: Apresentar evidências da autoavaliação na melhoria do processo
de ensino e de aprendizagem.
E1OC03/M06: Apresentar evidências da autoavaliação na definição das
necessidades de formação contínua e avaliação do seu impacto.
E1OC03/M07: Apresentar evidências do contributo da autoavaliação para a
melhoria da educação inclusiva (implementação das medidas curriculares,
afetação de recursos e funcionamento das estruturas de suporte).

Resultados
dos
inquéritos/questionários aplicados
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Eixo 2 – Liderança e Gestão

Objetivos Centrais
•E2OC01: Concertar uma visão estratégica orientada para a qualidade das aprendizagens
•E2OC02: Construir documentos orientadores da escola claros, coerentes e relevantes.
•E2OC03: Mobilizar a comunidade educativa.
•E2OC04: Desenvolver projetos, parcerias e soluções que promovam a qualidade das aprendizagens.
•E2OC05: Otimizar práticas de gestão e organização das crianças e dos alunos.
•E2OC06: Promover um ambiente escolar adequado e favorável.
•E2OC07: Otimizar a organização, afetação e formação dos recursos humanos.
•E2OC08: Otimizar a organização e afetação dos recursos materiais.
•E2OC09: Otimizar a comunicação interna e externa.
E2OC01

Concertar uma visão estratégica orientada para a qualidade das aprendizagens

Objetivo estratégico

Metas

Ações a
desenvolver

Indicador de
avaliação

E2OC01/OE1: Definir claramente a visão que sustenta a ação da escola com vista à consecução do Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
E2OC01/OE2: Incentivar que essa visão estratégica seja partilhada pelos diferentes atores educativos e
mobilizadora da sua ação.

E2OC02

Construir documentos orientadores da escola claros, coerentes e relevantes.

Objetivo estratégico
E2OC02/OE1: Clareza e coerência entre os documentos orientadores da ação da escola.
E2OC02/OE2: Clareza e coerência dos objetivos, metas e estratégias definidos no projeto educativo.
E2OC02/OE3: Relevância das opções curriculares constantes dos documentos da escola para o desenvolvimento de
todas as áreas de competências consideradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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Ações a
desenvolver

Indicador de
avaliação
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E2OC03

Mobilizar a comunidade educativa.
Objetivo estratégico

Metas

E2OC03/OE1: Orientar a ação para o cumprimento
das metas e objetivos educacionais.
E2OC03/OE2: Motivar as pessoas,
desenvolvimento profissional e gestão de conflitos.

Ações a desenvolver

Indicador de
avaliação

• Reforçar uma gestão baseada no trabalho colaborativo como fator da construção coletiva de
consensos.
• Reconhecer o mérito do exercício das funções, através de incentivos positivos (registo de
louvores nos órgãos do agrupamento) e desenvolvimento do processo de avaliação do
desempenho.

E2OC03/OE3: Incentivar à participação na escola
dos diferentes atores educativos.

•

E2OC03/OE4: Valorizar os diferentes níveis de
liderança, nomeadamente as lideranças
intermédias.

• Promover uma articulação das estruturas com a direção, através da definição clara de áreas
de corresponsabilização e de um diálogo permanente
• Reforçar o papel das lideranças intermédias, através da realização de reuniões regulares.

E2OC04

Desenvolver projetos, parcerias e soluções que promovam a qualidade das aprendizagens.
Objetivo estratégico

Metas

Ações a
desenvolver

Indicador de
avaliação

E2OC04/OE1: Incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções
inovadoras.
E2OC04/OE2: Avaliar a eficácia dos projetos, parcerias e soluções.
E2OC04/OE3: Parcerias com outras instituições e agentes da comunidade
que mobilizem recursos e promovam, assim, a qualidade das
aprendizagens.
E2OC05

E2OC04/M01: Aumentar o número de parcerias,
protocolos e projetos com empresas e instituições

Otimizar práticas de gestão e organização das crianças e dos alunos.
Objetivo estratégico

E2OC05/OE1: Existência de critérios pedagógicos na constituição e gestão dos grupos e turmas
E2OC05/OE2: Flexibilidade na gestão do trabalho com os grupos e turmas.
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Indicador de
avaliação
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E2OC05/OE3: Existência, consistência e divulgação na comunidade educativa de critérios na
aplicação de medidas disciplinares aos alunos.
E2OC05/OE4: Promover o envolvimento dos alunos na vida da escola.

E2OC06

• Formar em cada escola assembleias
de delegados.

Promover um ambiente escolar adequado e favorável.
Objetivo estratégico

E2OC06/OE1: Promover um ambiente
escolar desafiador da aprendizagem.
E2OC06/OE2: Promover um ambiente
escolar seguro, saudável e ecológico.

Metas

E2OC06/M01: Consolidar uma cultura de segurança na
comunidade educativa
E2OC06/M02: Incentivar a prática do desporto e a promoção
de estilos de vida saudáveis.

Ações a desenvolver

• Atualizar regularmente o plano
segurança interna das escolas.
• Realizar simulacros e outras ações…

Indicador de
avaliação

de

• Dinamizar de atividades desportivas no
âmbito do Clube do Desporto Escolar, do
BECA, e outros.

E2OC06/OE3: Promover de um ambiente
escolar socialmente acolhedor, inclusivo e
cordial.
E2OC07

• Desenvolver consciência cívica e atitudes
de tolerância e respeito pela diferença.

Otimizar a organização, afetação e formação dos recursos humanos.
Objetivo estratégico

E2OC07/OE1: Distribuir e gerir os recursos
humanos de acordo com as necessidades
das crianças e alunos.
E2OC07/OE2: Otimizar a gestão dos
recursos, de modo a valorizar as pessoas, o
seu desenvolvimento profissional e bemestar.
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E2OC06/M03: Criar um clima de trabalho acolhedor e
familiar, através de iniciativas mobilizadoras de boas
relações na comunidade educativa.

Projeto Educativo 2020-2024

Metas

E2OC07/M02: Valorizar a contribuição do pessoal docente e
não docente para a melhoria da qualidade da educação e dos
padrões obtidos.

Ações a desenvolver

• Definir critérios de atuação claros e
equitativos,
em todas
as áreas,
nomeadamente distribuição de serviço,
avaliação do pessoal docente e não
docente e resolução de conflitos

Indicador
de
avaliação

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
E2OC07/OE3: Otimizar a gestão dos
recursos humanos, de modo a impulsionar
a autonomia e a diversidade organizativa.
E2OC07/OE4: Consolidar práticas de
formação contínua dos profissionais, por
iniciativa da escola, adequadas às
necessidades identificadas e às suas
prioridades pedagógicas.

E2OC08

E2OC07/M02: Elaborar/atualizar o plano interno de formação
para o pessoal docente e não docente do agrupamento, como
resposta adequada às necessidades de formação da
comunidade educativa (anual ou plurianual), em articulação
com o CFAE de Basto e outras instituições parceiras.

Otimizar a organização e afetação dos recursos materiais.

Objetivo estratégico

Metas

E2OC08/OE1: Tomar opções com impactos positivos na
qualidade das aprendizagens.
E2OC08/OE2: Tomar opções tendo em conta as
necessidades e expectativas de todas as crianças e alunos
E2OC08/OE3: Opções monitorizadas e ajustadas quando
necessário

E2OC09

Ações a desenvolver

Indicador de
avaliação

• Manter atualizado o inventário de todos os recursos materiais existentes no
Agrupamento.
• Dar primazia a critérios ecológicos e económicos de não esbanjamento e
conservação.
• Assegurar a utilização dos recursos e materiais de forma responsável,
nomeadamente o aluguer de instalações, com vista ao aumento de receitas
próprias.

Otimizar a comunicação interna e externa.
Objetivo estratégico

Metas

E2OC09/OE1: Rigor no reporte de
dados às entidades competentes

Ações a desenvolver
• Utilizar a página web e as redes sociais do AE como meio
privilegiado de transmissão e divulgação das informações,
boas práticas e ações desenvolvidas.
• Utilizar o e-mail institucional como forma de comunicação
interna e externa.

E2OC09/OE1: Oferecer diversidade de
circuitos eficazes de comunicação
interna e externa.
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• Desenvolver ofertas próprias de formação,
com a identificação dos recursos humanos
internos que possam assegurar formação
pedagógica, profissional ou outra.
• Fomentar hábitos de autoformação e
formação interpares (incluindo assistência
mútua a aulas e trabalho colaborativo).

E2OC09/M01: Intensificar os mecanismos de
comunicação oportuna com as instituições e
parceiros.
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Indicador de
avaliação

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
E2OC09/OE1: Adequar a informação ao
público-alvo.
E2OC09/OE1: Ampliar o acesso à
informação do agrupamento pela
comunidade educativa.
E2OC09/OE1: Divulgar a informação,
respeitando princípios éticos e
deontológicos.

E2OC09/M02: Articular o trabalho da escola
com a família através de uma comunicação
próxima e frequente.

Eixo 3 – Prestação do Serviço Educativo

Objetivos Centrais
•E3OC01: Promover o desenvolvimento pessoal e emocional das crianças e dos alunos.
•E3OC02: Implementar medidas de apoio ao bem-estar das crianças e alunos.
•E3OC03: Valorizar e diversificar a oferta educativa.
•E3OC04: Desenvolver iniciativas de inovação curricular e pedagógica.
•E3OC05: Fomentar a articulação curricular.
•E3OC06: Adotar estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso
•E3OC07: Promover a equidade e a inclusão de todas as crianças e de todos os alunos.
•E3OC08: Melhorar a avaliação para e das aprendizagens.
•E3OC09: Rentabilizar e potenciar os Recursos Educativos.
•E3OC10: Aumentar o envolvimento das famílias na vida escolar.
•E3OC11: Regular a planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva.

E3OC01

Promover o desenvolvimento pessoal e emocional das crianças e dos alunos.

Objetivo estratégico
E3OC01/OE1: Promover a autonomia e responsabilidade individual das crianças e dos alunos.
E3OC01/OE2: Promover a participação e envolvimento na comunidade das crianças e dos alunos.
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Metas

Ações a desenvolver

Indicador de avaliação

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
E3OC01/OE3: Promover uma atitude de resiliência nas crianças e nos alunos.
E3OC01/OE4: Promover a assiduidade e a pontualidade das crianças e dos alunos.

E3OC02

Implementar medidas de apoio ao bem-estar das crianças e alunos.

Objetivo estratégico
E3OC02/OE1: Desenvolver atividades de apoio ao bem-estar pessoal e social
E3OC02/OE2: Implementar medidas de prevenção e proteção de
comportamentos de risco
E3OC02/OE3: Reconhecimento e respeito pela diversidade.
E3OC02/OE4: Implementar medidas de orientação escolar e profissional.

E3OC03

Metas

Ações a desenvolver

Indicador de avaliação

•

• Desenvolver
vocacional

ações

de

orientação

• N.º de sessões de orientação
vocacional

Valorizar e diversificar a oferta educativa.
Objetivo estratégico

E3OC03/OE1: Envidar respostas educativas adaptadas às necessidades
de formação dos alunos com vista ao desenvolvimento do Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
E3OC03/OE2: Valorizar a dimensão lúdica no desenvolvimento das
atividades de enriquecimento curricular/atividades de animação e de apoio
à família
E3OC03/OE3: Adequar a oferta educativa aos interesses dos alunos e às
necessidades de formação da comunidade envolvente

Metas

E3OC03/M03:
Criar
novas
ofertas
curriculares/ formativas articuladas com as
necessidades da região.

Ações a desenvolver

•

Indicador de
avaliação

Negociar oferta educativa
adequada, em sede de
rede escolar.

E3OC03/OE4: Consolidar práticas de organização e gestão do currículo e
da aprendizagem para uma educação inclusiva.
E3OC03/OE5: Promover a Integração curricular de atividades culturais,
científicas, artísticas e desportivas.
E3OC04

Desenvolver iniciativas de inovação curricular e pedagógica.
Objetivo estratégico
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Metas

Ações a desenvolver

Indicador de
avaliação

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
E3OC04/OE1: Desenvolver iniciativas de inovação
curricular.
E3OC04/OE2: Desenvolver iniciativas de inovação
pedagógica.
E3OC04/OE3: Definir e aplicar medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão que promovam a igualdade de
oportunidades de acesso ao currículo.
E3OC05

Incluir disciplinas de oferta
complementar ajustadas.

E3OC04/M03: Aplicar as medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão (Universais, Seletivas e
Adicionais) nos termos do que se adeque a cada aluno.

Fomentar a articulação curricular.

Objetivo estratégico

Metas

E3OC05/OE1: Fomentar a articulação curricular vertical
e horizontal a nível da planificação e desenvolvimento
curricular.
E3OC05/OE2: Fomentar a articulação com as atividades
de enriquecimento curricular/ atividades de animação e
de apoio à família.
E3OC05/OE3: Desenvolver projetos transversais no
âmbito da estratégia de educação para a cidadania.

E3OC05/M01: Promover uma cultura de articulação e sequencialidade
interna, entre os diferentes níveis de ensino.

E3OC06

Indicador
avaliação

de

E3OC05/M02: Desenvolver a educação para a cidadania de forma
integrada e articulada no currículo de cada ano e ciclo, convocando
contributos da comunidade educativa.

Adotar estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso.

Objetivo estratégico
E3OC06/OE1: Adotar estratégias diversificadas
de ensino e aprendizagem com vista à melhoria
das aprendizagens, incluindo o desenvolvimento
do espírito crítico, a resolução de problemas e o
trabalho em equipa.
E3OC06/OE2: Privilegiar o recurso à metodologia
de projeto e a atividades experimentais.

Metas
E3OC06/M01: Diversificar as metodologias,
privilegiando as metodologias ativas, com
vista à autonomia do aluno (ex. aula/oficina,
debates, dramatizações, trabalho em
equipa, entre outros).
E3OC06/M02: Criar domínios de autonomia
curricular (DAC), com base na metodologia
de trabalho de projeto
E3OC06/M03: Continuar a valorizar o
ensino experimental em Ciências.
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Ações
a
desenvolver
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Ações a desenvolver

Indicador de avaliação

•

•

• Incentivar
às
práticas
experimentais e inovadoras.
• Implementar
desdobramento de turmas
de modo a facilitar o
trabalho
laboratorial
e
prático.

• Implementação de DAC
• Número e impacto de atividades
laboratoriais e científicas
• Número de encontros/palestras de
debate científico ou outras iniciativas
no âmbito da promoção das ciências
experimentais

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
E3OC06/OE3: Implementar estratégias para a
manutenção de ambientes de sala de aula
propícios à aprendizagem.
E3OC07

E3OC06/M04:
Implementar
educativos inovadores

ambientes

•

•

Promover a equidade e a inclusão de todas as crianças e de todos os alunos.
Objetivo estratégico

Metas

E3OC07/OE1: Estabelecer medidas universais,
seletivas e adicionais de inclusão das crianças e dos
alunos.

Ações a desenvolver

E3OC07/M01: Definir um plano de
medidas de apoio diversificadas e
temporárias, adequadas às necessidades
diagnosticadas.

• Estabelecer as medidas de apoio de acordo com
as dificuldades diagnosticadas (dentro e fora da
sala de aula) garantindo a sua eficácia.
• Operacionalizar os planos de apoio e sua
monitorização regular nos conselhos de turma,
com vista a uma melhor adequação às
dificuldades dos alunos

E3OC07/OE2: Implementar ações para a melhoria dos
resultados das crianças e alunos em grupos de risco,
como os oriundos de contextos socioeconómicos
desfavorecidos

•

E3OC07/OE3: Desenvolver práticas de promoção da
excelência escolar.

•

E3OC07/OE4: Otimizar medidas de prevenção da
retenção, abandono e desistência.

E3OC08

Identificar

atempadamente os alunos que se
encontram em situação de risco.
• Aprofundar a interação em rede e cooperação
efetiva com as parcerias existentes, numa
convergência de esforços, no reforço da equidade
social.

E3OC07/M02: Manter a taxa de abandono
escolar muito próximo dos 0%

• Desenvolver atividades de apoio tutorial
• Criar contratos de melhoria com os alunos que
revelam dificuldades implicando-os no processo.

Melhorar a avaliação para e das aprendizagens.
Objetivo estratégico

Metas

E3OC08/OE1: Generalizar a utilização de práticas
e instrumentos de avaliação diversificados nas
diferentes modalidades.
E3OC08/OE2: Aferir critérios e instrumentos de
avaliação.

E3OC08/M01: Assegurar a implementação de instrumentos de avaliação
diversificados e ajustados aos níveis de ensino, disciplinas e competências a
desenvolver
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Indicador de
avaliação
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Ações a
desenvolver

Indicador de
avaliação

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
E3OC08/OE3: Zelar pela qualidade e regularidade
da informação devolvida às crianças, aos alunos e
às famílias.
E3OC08/OE4: Garantir a utilização primordial da
avaliação com finalidade formativa.

E3OC09

E3OC08/M02: Criar momentos de reflexão sobre a importância da avaliação,
em particular da formativa, como mecanismo de ajustamento das
planificações e mobilização de estratégias educativas.

Rentabilizar e potenciar os Recursos Educativos.

Objetivo estratégico

Metas

E3OC09/OE1: Reforçar a utilização de
recursos educativos diversificados (TIC,
biblioteca escolar, centro de recursos
educativos)

E3OC09/OE2: Adequar os recursos
educativos às características das crianças e
dos alunos.
E3OC09/OE3: Rentabilizar o centro de
apoio à aprendizagem.

E3OC10

E3OC09/M01: Atingir elevados níveis de
utilização das TIC.
E3OC09/M02: Reforçar a integração das
bibliotecas escolares na comunidade escolar.
E3OC09/M03: Aumentar o nº de atividades no
âmbito do referencial “Aprender com as
Bibliotecas Escolares”.

Indicador de
avaliação

• Intensificar a utilização dos recursos TIC em sala de
aula.
• Generalizar do uso da plataforma Teams como
ferramenta pedagógica de suporte às atividades de
aprendizagem orientadas pelos professores.
• Utilizar os recursos e potencialidades das bibliotecas
escolares em prática educativas inovadoras, onde as
metodologias se tornem mais eficazes.
• Utilizar as bibliotecas escolares como recurso
transversal no apoio ao desenvolvimento curricular e na
articulação de atividades com todas as estruturas
educativas.
• Utilizar as bibliotecas escolares como serviço e/ou
recurso na promoção de competências de literacia e de
informação.

E3OC09/M03: Consolidar o Centro de Apoio à
Aprendizagem como estrutura agregadora e
promotora da otimização dos recursos
existentes.

Aumentar o envolvimento das famílias na vida escolar.

Objetivo estratégico
E3OC10/OE1: Diversificar as
formas de participação das famílias
na escola.
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Ações a desenvolver

Metas
E3OC10/M01: Implementar
medidas/atividades que
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Ações a desenvolver
Dinamizar reuniões destinadas a pais/encarregados de educação; →
Acompanhamento especializado no exercício das responsabilidades
parentais e funções educativas, assim como na articulação com a escola.
→ Realização de atividades temáticas destinadas a pais/encarregados de

Indicador de avaliação

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
promovam a aproximação
entre a Escola e as famílias

educação, de forma a potenciar a valorização da escola. →
Corresponsabilização da família no percurso escolar dos seus educandos.
Apoiar a ação das Associações de Pais e Encarregados de Educação
• Promover reuniões periódicas com as Associações de Pais e
Encarregados de Educação no sentido de potenciar o seu contributo
para a implicação dos pais e Encarregados de Educação no processo
educativo.
• Adesão dos pais e
Encarregados
de
Educação
às
convocatórias dos GAT
e/ou do Agrupamento.

E3OC10/OE2: Adotar medidas
eficazes para envolver os pais e
encarregados de educação no
acompanhamento
do percurso
escolar dos seus educandos.
E3OC10/OE3:
Favorecer
a
participação dos pais na equipa
multidisciplinar de apoio à educação
inclusiva.
E3OC11

Regular a planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva.

Objetivo estratégico

Metas

Ações a desenvolver

E3OC11/OE1:
Sistematizar
mecanismos de autorregulação
eficazes e eficientes.

E3OC11/M01:
Adotar
práticas
consistentes de autorregulação no
desenvolvimento do currículo.

• Aprofundar a prática de monitorização interna dos resultados escolares
(Observatório dos Resultados e Recolha de Dados nas Verificações das
Reuniões de Avaliação), enquanto estratégia de autorregulação do processo
de ensino e aprendizagem, nos departamentos curriculares e conselhos de
turma.

E3OC11/OE2:
Sistematizar
mecanismos de regulação por
pares e trabalho colaborativo.

E3OC11/M02: Reforçar os contributos da
autorregulação para a melhoria da
prática letiva.
E3OC11/M03:
Adotar
práticas
consistentes de regulação por pares.
E3OC11/M04: Sistematizar formas de
colaboração nos diferentes níveis da
planificação e desenvolvimento da
atividade letiva.
E3OC11/M05:
Partilhar
práticas
científico-pedagógicas relevantes.
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Indicador
de
avaliação

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto

E3OC11/OE3:
Sistematizar
mecanismos de regulação
pelas lideranças.

E3OC11/M06: Refletir sobre a eficácia
das diferentes metodologias de ensino e
aprendizagem aplicadas.
E3OC11/M07: Reforçar os contributos da
regulação por pares para a melhoria da
prática letiva
E3OC11/M08:
Adotar
práticas
consistentes
de
regulação
pelas
lideranças.
E3OC11/M09: Reforçar os contributos da
regulação pelas lideranças para a
melhoria da prática letiva.

Eixo 4 – Resultados

Objetivos Centrais
•E4OC01: Melhorar globalmente e em cada nível/ciclo/curso os resultados académicos.
•E4OC02: Melhorar os resultados sociais.
•E4OC03: Continuar a desencadear o reconhecimento da comunidade.
E4OC01

Melhorar globalmente e em cada nível/ciclo/curso os resultados académicos.

Objetivo estratégico
E4OC01/OE1: Melhorar os
resultados
do
ensino
básico.

E4OC01/OE2: Melhorar os
resultados
do
ensino
secundário
científicohumanístico.
E4OC01/OE3: Melhorar os
resultados
do
ensino
secundário profissional.
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Metas
E4OC01/M01: Atingir as metas de
transição/conclusão fixadas para
cada
ano
de
escolaridade
(anexo ??).
E4OC01/M02: Atingir as metas de
transição/sucesso fixadas para cada
disciplina (anexo ??).
E4OC01/M03:
Melhorar
os
percursos diretos de sucesso em
todos os ciclos

Projeto Educativo 2020-2024

Ações a desenvolver
• Elaborar planos de ação direcionados à melhoria das
aprendizagens.
• Identificar as causas dos resultados insatisfatórios das
escolas/disciplinas onde tal se verifique.
• Consolidar a implementação de medidas de promoção
do sucesso escolar e da qualidade das aprendizagens
com base na análise e monitorização sistemática dos
resultados da avaliação interna e externa

Indicador de avaliação
• Percentagem dos alunos da escola com
percursos diretos de sucesso no 1.º ciclo
• Percentagem dos alunos da escola com
percursos diretos de sucesso no 2.º ciclo
• Percentagem dos alunos da escola com
percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo
• Percentagem dos alunos da escola com
percursos diretos de sucesso no ensino
científico-humanístico
• Percentagem dos alunos da escola que
conclui o ensino secundário profissional até

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
três anos após ingressar na oferta, entre os
que vieram diretamente do 3.º ciclo.
• Taxas de conclusão da oferta dentro do
número de anos previsto

E4OC01/OE4: Melhorar os
resultados de outras ofertas
formativas
(quando
existam).
E4OC01/OE5: Melhorar os
resultados da educação e
formação de adultos.

• Incentivar a formação contínua da população,
promovendo
a
empregabilidade
e
o
empreendedorismo
• Dinamizar o Centro Qualifica, no sentido de promover
a melhoria dos níveis de qualificação da população.

• Resultados dos alunos oriundos de contextos
socioeconómicos desfavorecidos, de origem
imigrante e de grupos culturalmente
diferenciados
• Resultados dos alunos com relatório técnicopedagógico, programa educativo individual
e/ou com plano individual de transição
• Resultados
de
desenvolvimento
e
valorização dos alunos de excelência
• Assimetrias internas de resultados

E4OC01/OE5: Melhorar os
resultados para a equidade,
inclusão e excelência.

E4OC02

Melhorar os resultados sociais.

Objetivo estratégico
E4OC02/OE1: Potenciar a
participação na vida da escola e
assunção de responsabilidades.

Metas
E4OC02/M01: Apoiar o
desenvolvimento na escola de
atividades da iniciativa das crianças e
dos alunos.
E4OC02/M02: Potenciar a participação
das crianças e alunos nas iniciativas da
escola para a formação pessoal e
cidadania.
E4OC02/M03: Potenciar a participação
dos alunos em diferentes estruturas e
órgãos da escola.
E4OC02/M04: Manter elevados índices
de assiduidade dos alunos.
E4OC02/M05: Interiorizar normas e
código de conduta.
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• Percentagem
de
adultos
certificados
(totalmente) em cursos de educação e
formação de adultos, face aos que iniciaram
a oferta
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Ações a desenvolver

Indicador de avaliação

•

•

•

•

•

•

• Corresponsabilizar
filhos/educandos.

dos

• Percentagem de alunos retidos
por faltas

• Construir modelos de conduta coerentes e eficazes,
inteligíveis e interiorizados por todos.

• Nº de situações de indisciplina
verificados

Pais/EE

pela

assiduidade

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
E4OC02/OE2: Salvaguardar o
cumprimento das regras e
disciplina.

E4OC02/M06: Intervir com justiça em
casos de incidentes disciplinares.

E4OC02/OE3: Potenciar o
desenvolvimento de ações de
solidariedade e cidadania.

E4OC02/M07: Desenvolver ações de
trabalho voluntário.
E4OC02/M08: Desenvolver ações de
solidariedade.

E4OC02/OE4: Reforçar o impacto
da escolaridade no percurso dos
alunos.

E4OC03

• Percentagem das ocorrências
em que foram aplicadas
medidas disciplinares
sancionatórias
•

• Realizar atividades ou integrar projetos de cariz solidário,
em cada estabelecimento.

E4OC02/M09: Desenvolver ações de
apoio à inclusão.
E4OC02/M10: Desenvolver ações de
participação democrática.

•

E4OC02/M11: Promover a inserção
académica dos alunos.

• Promover práticas de acompanhamento dos alunos após
a conclusão do ensino secundário, quer regular, quer
profissional, com vista a conhecer o impacto da Escola
no seu percurso de vida.

E4OC02/M12: Promover a inserção
profissional dos alunos.
E4OC02/M13: Promover a inserção dos
alunos com plano individual de
transição na vida pós-escolar.

•

• Realizar Assembleias de Representantes dos Alunos.
• Continuar a participar no Parlamento dos Jovens.
• Promover uma crescente e consistente participação dos
alunos no Orçamento Participativo das Escolas.

•

Continuar a desencadear o reconhecimento da comunidade.
Objetivo estratégico

E4OC03/OE1: Otimizar o grau de satisfação da
comunidade educativa.

E4OC03/OE2: Valorizar os sucessos dos alunos.
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• Refletir sobre o cumprimento das regras e disciplina nos
órgãos e estruturas educativas e elaboração de planos
de melhoria
• Monitorizar continuamente as infrações cometidas e
respetivas atuações (medidas disciplinares aplicadas) de
modo a consolidar medidas preventivas da indisciplina.
•

Projeto Educativo 2020-2024

Metas
E4OC03/M01: Melhorar a perceção dos alunos
acerca da escola.
E4OC03/M02: Melhorar a perceção dos
encarregados de educação acerca da escola.
E4OC03/M03: Melhorar a perceção de outras
entidades da comunidade têm da escola.
E4OC03/M04: Dinamizar iniciativas destinadas a
valorizar os resultados académicos.

Ações a desenvolver

Indicador de
avaliação

•

•

•

•

•

•

• Divulgar anualmente o Quadro de
Excelência e o Quadro de mérito.

• n.º de alunos do
Quadro de Excelência

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto

E4OC03/OE3: Potenciar o contributo da escola
para o desenvolvimento da comunidade
envolvente.
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E4OC03/M05: Dinamizar iniciativas destinadas a
valorizar os resultados sociais.

• Divulgar anualmente o Quadro de
valor.

• n.º de alunos
Quadro de Valor

E4OC03/M06: Reconhecimento por parte da
sociedade local e nacional.
E4OC03/M07: Envolver a escola em iniciativas
locais.
E4OC03/M08: Disponibilizar os espaços e
equipamentos da escola para atividades da
comunidade.
E4OC03/M09: Participação de adultos em ofertas
de educação e formação.

•

•

•

•

•

•

•

•

do

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto

3.ª PARTE
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4. Avaliação do Projeto Educativo
A Avaliação do Projeto Educativo será realizada anualmente e terá uma vertente de carácter
essencialmente qualitativa. A avaliação do projeto, cujo objetivo é também o de permitir a sua
reformulação sempre que pertinente, será da responsabilidade do Conselho Geral, ouvido o Conselho
Pedagógico e em articulação com os demais órgãos de gestão do Agrupamento.
Serão intervenientes na avaliação:
Alunos;
Pessoal docente;
Assistentes técnicos;
Assistentes operacionais;
Pais e encarregados de educação;
Outros parceiros.

A avaliação do Projeto Educativo procurará aferir o impacto do projeto aos níveis curricular,
organizacional e comunitário analisando:
A atratividade: o projeto promove uma efetiva participação e responde aos interesses da comunidade
educativa?
O benefício: o projeto potencia o desenvolvimento pessoal, social e comunitário?
A congruência: existe razoabilidade entre as propostas apresentadas e os resultados que se espera vir
a obter?
A abertura: está garantida a participação efetiva de toda a comunidade educativa?
A flexibilidade: o desenvolvimento do projeto permite a sua reformulação e readaptação
permanente?

5. Divulgação do Projeto
O Projeto Educativo, a sua monitorização e avaliação serão divulgados à comunidade na página
eletrónica do Agrupamento, em reuniões promovidas para o efeito ou noutras em que seja oportuno
inserir a sua divulgação como ponto da ordem de trabalhos, nomeadamente nas reuniões de
lançamento do ano e nas redes sociais, visando uma permanente promoção do seu lema – Com
Celorico – Educar e Inovar.
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Apresentado em Conselho Pedagógico de 19/04/2021
Aprovado pelo Conselho Geral em 22/04/2021

Bibliografia e Referências
Carta Educativa do Concelho de Celorico de Basto
Portal InfoEscolas
Relatórios de autoavaliação do Agrupamento
Plano de Ações de Melhoria do Agrupamento
Plano Estratégico Educativo Municipal de Celorico de Basto.
Projeto de Intervenção da Diretora.
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (2015-19)
Relatório de avaliação externa do Agrupamento

Siglas
BE – Biblioteca Escolar
EB – Escola Básica
EBS – Escola Básica e Secundária
JI – Jardim de Infância
PAA – Plano Anual de Atividades
PNC – Plano Nacional de Cinema
PNL – Plano Nacional de Leitura
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
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