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O Projeto Educativo
1. INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo do Agrupamento está enquadrado no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
Abril, com republicação no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e que estabelece, no seu
artigo 9.º, ponto 1, alínea a), que se trata do “documento que consagra a orientação
educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado
pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se
explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o
agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa”.
O presente Projeto Educativo (PE) do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela (AECV) é o
documento que espelha a nossa identidade, plasmando a realidade do nosso agrupamento.
Revela o que nos distingue dos demais, através do modo próprio como nos organizamos, os
valores que priorizamos, as nossas ambições, metas e objetivos e quais as estratégias que
implementamos para os alcançar. Como instrumento de referência institucional de
organização e gestão de médio/longo prazo resultou de um processo participativo e
negociado entre os diferentes atores sobre um futuro coletivo que se ambiciona construir,
envolvendo toda a comunidade nas suas diferentes dimensões, visões e sensibilidades. Que
pretende o AECV? Qual a Escola/AECV que se pretende? Qual o papel do AECV? Que missão
e metas se propõe atingir? Com que meios? Quais os atores implicados? Como enfrentar os
desafios na preparação dos alunos para a vida ativa?
Não podemos deixar de considerar que o contexto social atual e o quadro normativo vigente
são limitadores de uma ideia de Escola que se pretende construir, levando os diversos atores
a serem mais pragmáticos e menos utópicos. Assim, este PE, correspondendo à necessidade
de construir uma resposta coerente, eficaz e pragmática às dificuldades do presente,
apresenta-se como um desafio do futuro. Propõe-se dar satisfação a uma necessidade de
mudança, com a criação do AECV, que não pode ser encarada como rutura da identidade
dos vários estabelecimentos de ensino que o compõem, tornando-se um instrumento de
trabalho, agregador, mobilizador, eficaz e consensual. Enquanto processo, o PE do AECV
corresponde ao tempo e às atividades necessárias à emergência de um núcleo agregador de
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atitudes, valores e capacidades capazes de orientarem e mobilizarem os diferentes atores da
comunidade educativa, dentro dos constrangimentos que condicionam a nossa ação.
Decorrente deste propósito, o PE inclui conteúdos como o diagnóstico – elementos que
caraterizam o agrupamento e o meio envolvente -, as orientações estratégicas de resposta
às necessidades fundamentais de comunidade educativa e do meio económico e social –
missão, visão, valores, objetivos e metas -, e indica, por fim, o seu modelo de avaliação.
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2. CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA, VIZELA
2.1 Breve caraterização geográfica do concelho
O Município de Vizela foi criado pela Lei n.º 63/98, de 1 de setembro, após um longo período
de luta pelo seu reconhecimento autonómico. Inserido na Região Norte, na convergência do
Minho com o Douro Litoral, é um dos municípios da NUT III - Ave, pertencente ao distrito de
Braga e engloba cinco freguesias: Infias, Santa Eulália, Santo Adrião, União das freguesias de
Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) e União das freguesias de Tagilde e Vizela (S. Paio), que
têm como sede a cidade de Vizela, distando 10 quilómetros de Guimarães, cidade berço da
nacionalidade. Possui uma área de 24 km2, 16.460 eleitores de um total de 23.736
habitantes, com a densidade populacional de 961hab/ km2 (Pordata e INE, Censos 2011).
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2.2 Contexto socioeconómico
Sede de concelho relativamente recente, Vizela está inserida numa região populosa, mas
cuja população jovem, um pouco à semelhança do que se vai passando no resto do país, vai
decrescendo paulatinamente, à medida que a natalidade vai diminuindo e se observa um
progressivo envelhecimento populacional, situando-se, o Índice de Envelhecimento deste
município, nos 69,4% (Pordata e INE, 2011).

Evolução da natalidade no concelho de Vizela – dados do INE

A população é maioritariamente constituída por operários, distribuídos pelas várias
indústrias do concelho, auferindo baixos rendimentos e possuidora de fracos níveis de
instrução formal.
CONCELHO DE VIZELA

População residente segundo o nível de escolaridade atingido
POPULAÇÃO

Sem
escolaridade

Ensino
Básico 1º
Ciclo

Ensino
Básico 2º
ciclo

Ensino
Básico
3º ciclo

Ensino
Secundário

Ensino Pós
secundário

Ensino
superior

23 736

4 435

7 485

4 229

3 912

2 355

121

1 199

Fontes: Censos 2011, INE – Instituto Nacional de Estatística

A população ativa é também pouco qualificada: 31,5% tem como escolaridade básica o 4º
ano e 9,9% são analfabetos (INE, Censos 2011). Neste contexto, em que a maior parte dos
adultos teve um percurso escolar curto, é natural que não exista uma grande valorização da
Escola. Assim se compreende que este concelho apresente uma percentagem de 64,3% de
jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, que não concluiu o Ensino
Secundário e não se encontra a frequentar a escola. Estes dados, superiores aos valores
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verificados para o Vale do Ave (57,2%), estão muito acima dos valores nacionais (42,5%). Por
outro lado, as principais fontes económicas do concelho inserem-se nos setores secundário e
terciário, com 75,9% e 23,9 %, respetivamente, sendo as indústrias de vestuário, calçado e
têxteis as mais representativas (In Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social 20102015). Contudo, devido à crise que se instalou no Vale do Ave nesses anos, levando ao
encerramento de empresas e milhares de pessoas para o desemprego, deixou uma grande
parte da população ativa dependente do subsídio de desemprego. O mesmo se verificou no
pequeno comércio que, lentamente, fechou portas para dar lugar às grandes superfícies que
foram abrindo quer em Vizela quer nos concelhos limítrofes. Tal facto traduz-se num
aumento da taxa de desemprego que passa de 4,9% em 2001, para 14,3% em 2011 (INE,
Censos 2001 e 2011).
Esta crise da indústria têxtil trouxe consequências visíveis ao nível da inserção da população
mais jovem no mundo do trabalho, naquelas que eram e são, ainda, as atividades
”tradicionais” do concelho. Saliente-se o facto de esta mesma população mais jovem,
porque mais escolarizada, ver de algum modo goradas as suas expectativas em termos de
emprego, pois à reduzida oferta, designadamente no setor dos serviços, acresce a
precaridade e os salários pouco motivadores. Contudo há a considerar uma progressiva
recuperação do setor industrial responsável pela criação de novos postos de trabalho e
consequente desenvolvimento económico e social de Vizela.
Atualmente, o novo surto migratório propicia situações potencialmente geradoras de
desequilíbrios, designadamente a desestruturação familiar, com eventuais reflexos, de
forma diferenciada, consoante os casos, na vida escolar das crianças/jovens, dos alunos dos
diversos estabelecimentos de ensino. Sendo a desestruturação dos laços familiares
tradicionais uma característica, cada vez mais presente nas sociedades modernas, nem por
isso, ou talvez por isso mesmo, caberá à Escola, matricialmente potenciadora da inclusão,
estar atenta a essa realidade.
2.3 Contexto sociocultural
A identidade do concelho de Vizela está intimamente relacionada com os espaços e a
história das suas águas termais. As suas nascentes já eram utilizadas antes dos Romanos,
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mas foram estes que deixaram uma marca mais significativa no uso desta água. A edificação
do balneário romano parece ter atingido o seu auge na época de Tito Flávio, cujo nome
estava gravado numa pedra que terá servido de cimalha de pórtico num monumento. Num
longo processo evolutivo, pejado de avanços e retrocessos, no decorrer do século XIX, volta
a emergir no imaginário coletivo local, a importância das águas cálidas e dos "banhos
romanos", originando um incremento da procura pouco acompanhado de condições de
higiene. Em 1873 a exploração das águas termais fica a cargo da Companhia dos Banhos de
Vizela, uma sociedade anónima de responsabilidade limitada e com sede em Guimarães.
As potencialidades curativas das águas cálidas de Vizela incidiam, principalmente, no
reumatismo e doenças do aparelho respiratório. Mas para além do seu benefício médico,
este sempre foi um espaço de convívio, lazer e contacto com a Natureza. Essas atividades da
alta burguesia que frequentava as termas, tiveram o seu auge nos anos vinte, onde eram
praticadas a célebre “batalha de flores”, as “ceias à americana” e os “chás rosa”.
(http://www.rotanoave.com/termas-vizela.aspx, texto adaptado).
Na atualidade, o concelho de Vizela tem bem patente a sua própria identidade, evidenciada
na dinamização da oferta cultural verificada nos anos mais recentes, em que se têm
registado

momentos/espaços

de

grande

interesse e participação, havendo a salientar a
que resultou da nova dinâmica que envolveu a
ligação do município às escolas do concelho e
estas às instituições locais, das quais se
destacam:







Biblioteca Municipal Fundação Jorge
Antunes
Callidas Clube
Ranchos Folclóricos de Sta. Eulália e de
Tagilde
Sociedade Filarmónica Vizelense
Avicella
Confraria do S. Bento das Peras
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No que se refere a tradições culturais, podem ser enumeradas, entre outras:
Festas em honra de S. Bento das Peras – Pinturas das pedras
Festas da Cidade e do Concelho
Fogueiras de S. José
“Sarra-se a velha”

Em termos gastronómicos, o “Bolinhol” constitui o ex-libris do concelho, entre outras
iguarias.
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3. O AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela foi criado por Despacho do Secretário de
Estado do Ensino e Administração Escolar, datado de 28 de junho, de 2012. Integram este
Agrupamento oito escolas e um jardim-de-infância, com a localização observável no mapa
seguinte.
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3.1 Caraterização dos estabelecimentos de ensino

3.1.1 Escola Secundária de Caldas de Vizela (escola sede)
É na Escola Secundária de Caldas de Vizela, enquanto sede do AECV, que se concentram os
serviços administrativos, os órgãos de administração e de gestão, bem como os órgãos de
coordenação

e

supervisão

pedagógica

(Conselho Pedagógico e Conselho Geral). É
para ela que converge a maior parte dos
alunos do Agrupamento, bem como outros
provenientes do Agrupamento vizinho, o
Agrupamento de Escolas de Infias/Vizela,
antes de iniciarem um novo percurso no
mercado de trabalho ou antes de iniciarem
a frequência do ensino superior.
A escola sede está localizada na Rua Joaquim da Costa Chicória 1, na freguesia de Caldas de
Vizela (S. Miguel e S. João) do concelho de Vizela.
Presentemente, a nível do Ensino Secundário, a sua área de influência, face à localização no
Vale do Vizela, estende-se por freguesias de cinco concelhos: Vizela, Guimarães, Felgueiras,
Lousada e Santo Tirso.

3.1.2 Escola Básica de Caldas de Vizela
A Escola Básica de Caldas de Vizela situa-se na Rua
Padre António Joaquim Correia, 302, freguesia de
Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) do concelho de
Vizela. Data de finais de 1971, tendo sido requalificada
na sua totalidade em 2015. Atualmente é uma escola
com equipamentos modernos e espaços como a
biblioteca escolar e auditório.
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3.1.3 Escola Básica da Devesinha
A Escola Básica de Devesinha, inaugurada em 1970 e remodelada em 2007, situa-se na
freguesia de Santa Eulália, na Travessa do Bom
Viver, a 200 metros da EN 106. O espaço
envolvente integra uma zona de recreio,
constituída por um ringue desportivo e uma
pequena área ajardinada.

3.1.4 Escola Básica de Enxertos
A Escola Básica dos Enxertos é composta por dois edifícios autónomos sendo um o Centro
Escolar de S. João que funciona, desde o início do ano letivo de 2013/2014, em instalações
totalmente

requalificadas

e

ampliadas

situadas na Rua da Porteladinha, na
freguesia de Caldas de Vizela (S. Miguel e S.
João), a 50 metros da EN 106 e o Jardim de
Infância de S. João, situado na freguesia de
Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João), na
Rua Nossa Senhora de Lurdes, a 100 metros
da EN 106, inaugurado em 2003. É
constituído por um edifício com quatro salas. O
espaço envolvente integra uma zona de
recreio, constituída por parque infantil e uma
pequena área ajardinada.
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3.1.5 Escola Básica de Joaquim Pinto
A Escola Básica de Joaquim Pinto, sita na
freguesia de Caldas de Vizela (S. Miguel e S.
João), na Rua Joaquim Pinto, a 50 metros da
EN

106,

foi

construída

em

1888

e

requalificada e ampliada em 2005. O espaço
envolvente integra uma zona de recreio,
constituída por um parque infantil e uma
pequena área ajardinada.
3.1.6 Escola Básica de Lagoas
A Escola Básica de Lagoas, situa-se na freguesia
de Santo Adrião de Vizela, na Rua Dr. António
Pinto, próximo da EM n.º 562 e foi inaugurada
em 1978 e remodelada em 2002. Integra dois
edifícios, um destinado ao 1.º ciclo e outro ao
Pré-escolar. O espaço envolvente integra uma
zona de recreio, com uma área coberta, um
parque

infantil

e

uma

pequena

área

ajardinada.
3.1.7 Escola Básica Maria de Lourdes Sampaio e Melo
A Escola Básica de Maria de Lurdes Sampaio e
Melo, situa-se na freguesia de Santo Adrião
de Vizela, na Rua Regedor Miguel, paralela à
EN 101-3. Foi inaugurada em 1949 e
requalificada

e

ampliada

em

2010.

Caracteriza-se por um edifício constituído por
duas zonas, uma destinada ao 1.º ciclo (cujo
edifício

original

faz

parte

do

Plano

Centenário) e outra ao Jardim de Infância.
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3.1.8 Escola Básica de Monte
A Escola Básica de Monte, situa-se na freguesia de
Santa Eulália, na Travessa do Monte, a 100 metros
da EN 207-1. Integra dois edifícios, um destinado
ao 1.º ciclo (cujo edifício faz parte do Plano
Centenário e foi inaugurado em 1975) e outro o
Jardim de Infância (inaugurado em 1999). O
espaço envolvente integra uma zona de recreio,
uma área coberta, um ringue, um parque infantil e
uma pequena área ajardinada.

3.1.9 Jardim-de-infância de Campo da Vinha
O Jardim de Infância de Campo da Vinha,
situa-se na freguesia de Santa Eulália, na Rua
de Molar, a 200 metros da EN 106, foi
inaugurado em 1994 e remodelado em 2007.
É constituído por um edifício com duas salas.
O espaço envolvente integra uma zona de
recreio, uma área coberta, um mini campo de
futebol, um parque infantil e uma pequena
área ajardinada.
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1

1

2

1

SECUNDÁRIA
MONTE

L. S. MELO

MARIA

LAGOAS

J. PINTO

1

1

1

1

1

C. VIZELA

1

1

C. VIZELA

Auditório
Balneários
Bares
Biblioteca e CRE
Campo de minigolfe
Circuito manutenção
Cozinha
Estação meteorológica
Estufa
Gabinete direção
Gab. Admin. Rede
Gab. Apoio aluno
Gabinete médico
Gabinete Psicologia
Gabinete de trabalho
Laboratório Biologia
Lab. Física e Química
Laboratório fotografia
Papelaria
Pav. Gimnodesportivo
Polidesportivo
Refeitório
Polivalente
Reprografia
Sala CQEP
Sala prática restauração
Sala Assoc. Estudantes
Sala Associação Pais
Sala de aula
Sala desenho
Sala eletricidade
Sala ensino especial
Sala de Música
Sala pessoal não docente
Sala práticas administ.
Sala professores
Sala reuniões
Sala de vídeo
Sala dos diretores turma
Sala TIC
Serviços administrativos
Sala outros fins
Seminários

ENXERTOS

JARDINS

ESPAÇOS

BÁSICAS

DEVESINHA

ESCOLAS

C. VINHA

3.2 Elementos materiais do AECV

1
2
2
1

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
1
1

1

1
1
1
1
1
4
1
1

1

1
1

1
2

1

1

1
1

2

4

10

3

4

3

1
1

5

1
1
1
1
1
1

1
31
1
1
1
1

1

1

2

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

3

3
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3.3 Oferta formativa/educativa do AECV

CICLOS

CURSOS

OUTRAS OFERTAS

EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR

Atividades de animação e apoio à família
(AAAF)
Atividades Enriquecimento Curricular e
Componente de apoio à família (CAF)
Curso Básico de Música – Ensino
Articulado
Curso Básico de Música – Ensino
Articulado

1º CICLO

Ensino Básico

2º CICLO

Ensino Básico

3º CICLO

Ensino Básico

ENSINO SECUNDÁRIO

Científico-Humanísticos
Profissionais

OUTROS CURSOS

Educação e Formação
de Adultos

Ensino Básico e secundário com
formação escolar e profissionalizante

3.4 Serviços educativos


Bibliotecas escolares/Centro de recursos



Serviços de ação social escolar



Serviços de psicologia e orientação vocacional



Gabinete de apoio ao aluno - GAA



Gabinete de intervenção e apoio (Educação para a saúde) – GIA

3.5 Recursos humanos
3.5.1 População discente

CRIANÇAS
ALUNOS

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

EFA

TOTAL

ANO

PRÉESCOLAR

INSCRIÇÕES NO ANO LETIVO 2017/2018

215

132

108

130

107

137

163

203

160

112

149

128

139

55

1938
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BÁSICAS

Educadores
Assistentes
técnicos
Assistentes
operacionais

2

ENXERTOS

J. PINTO

LAGOAS

Mª. L. S. MELO

MONTE

C. VIZELA

C. VIZELA

Professores

DEVESINHA

S. JOÃO

C. VINHA

ESCOLAS

5

9

5

3

2

3

65

62

2

2

2
2

1

1

2

1
2

6

2

1

Psicólogo

2

4

TOTAL

JARDINS

SECUNDÁRIA

3.5.2 Pessoal docente e não docente:

154
10

2

12

19

24

25

69

2

2

3.6 Clubes, projetos e outras atividades abrangentes
Além da oferta educativa formal, funcionam, também, no Agrupamento diversos clubes e
desenvolvem-se vários projetos que proporcionam aos alunos oportunidades de valorização
pessoal e de ocupação plena dos seus tempos escolares, constituindo dispositivos de
consolidação e de enriquecimento das aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se
assumem como formas de educação para uma cidadania mais informada e participativa.
CLUBES

PROJETOS

Cineclube

Jornal Reflexos
Prever o tempo na escola
Núcleo dos direitos humanos
A caminho da fantasia
Fitnessgram

Descoberta
Teatro
Desporto escolar
Clube de Atividades Culturais
Rítmicas e Expressivas

Ler+, 2027

OUTRAS ATIVIDADES
ABRANGENTES
Dádiva de sangue
Desafia a tua mente
Receção aos novos alunos
Festa de Natal
Olimpíadas: da biologia, da matemática
e da química

OFICINAS

Parlamento dos jovens

Festa de Carnaval

Ambiente
Sabores e saberes
Atelier de Artes

Eco escolas, PRESSE, PASSE
Etwining
Regime de Fruta Escolar
Leituras Silenciosas
Todos Juntos Podemos Ler

Dias abertos
Blogues do Pré-escolar e 1º ciclo
Festa final de ano
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3.7 Associações
3.7.1 Associação de estudantes
Regulamentada pela Lei nº 23/2006 de 23 de Junho, a Associação de Estudantes (AE) é o
rosto mais visível do associativismo juvenil em contexto escolar, tendo um papel
fundamental no domínio da defesa dos interesses dos estudantes. A Associação de
Estudantes da Escola Secundária de Caldas de Vizela está legalizada desde 1989, tendo os
seus estatutos sido publicados no Diário da República- III Série número 183 de 10 de agosto
de 1989.
3.7.2 Associação de Pais e Encarregados de Educação
O Decreto-Lei n.º 372/90 de 27 de novembro, com as alterações produzidas pela Lei n.º
29/2006, de 4 de julho, pretende “dar expressão efetiva aos direitos e deveres inerentes à
participação das associações de pais no sistema educativo, bem como garantir-lhe adequada
posição institucional”. O AECV inclui as seguintes Associações de Pais:


Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 de Vizela.



Associação de Pais e Amigos do Jardim de Infância e Escola Básica do 1º Ciclo do
Monte.



Associação de Pais da Escola Básica de Santo Adrião de Vizela, Norte (Escola
Básica de Mª Lurdes Sampaio Melo).



Associação de Pais e Amigos da EB1/JI de Lagoas.



Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo do Ensino
Básico da Devesinha.



Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos do Jardim de Infância
Campo da Vinha.



Associação de Pais e Amigos do Jardim de Infância de S. João de Caldas de Vizela.



Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola EB1
Joaquim Pinto.



Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica dos Enxertos.



Associação de Pais da Escola Secundária de Caldas de Vizela.
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3.8 Abertura à Comunidade Educativa
3.8.1 Modalidades de intervenção


Dinamização de ações e atividades com a participação de entidades locais.



Participação/dinamização em eventos do concelho.



Cedência de instalações.

3.8.2 Parcerias
O AECV visa estabelecer parcerias com entidades e organismos, capazes de potenciar uma
mais-valia para a operacionalização deste PE.
Destacam-se, por constituírem entidades com as quais o AECV e os seus estabelecimentos
de ensino têm já uma tradição ao nível do estabelecimento de parcerias e de acordo com o
seu âmbito de ação e os interesses do AECV, salvaguardando-se outras que possam
entretanto surgir:








Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense
Câmara Municipal de Vizela
Fundação Jorge Antunes
Rádio Vizela – Cooperativa de Radiodifusão
Termas de Vizela
Centro de Recursos para a Inclusão - CERCIGUI
Centro de Saúde de Vizela

3.8.3 Outras colaborações













AIREV
Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela
Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, Vizela
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa
Guarda Nacional Republicana (GNR)
Órgãos de comunicação locais: RV Jornal e Digital de Vizela
Rede de Bibliotecas Escolares
Rotary Clube de Vizela
Confraria de S. Bento
Santa Casa da Misericórdia de Vizela
Associação Comercial e Industrial de Vizela
CCD de Santa Eulália
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO AECV

4.1. Estrutura do Agrupamento
Conselho Geral

Diretor
Subdiretor

Adjuntos
Coordenadores
Estabelecimento

Assessores

Conselho Pedagógico

C. Administrativo

Coordenadores
Departamentos

Coordenador
1º CEB

Coordenador
DT/2º e 3º Ciclos

Secreta
riado
exames

Conselho
Articulação

Coord.
DT

Diretores
Turma

Assoc.
Estud

Coord
Depart

Biblioteca
Escolar

Pré-Escolar

Cursos
Forma
ção

Serviç
Técnic
Pedag
óg

Coordenação
Cursos
Profissionais

SPO

Coordenação
Cursos EFA

ED. ESP

1.º Ciclo
Coordenador
DT/ Secundário

Coordenador
Cursos Prof.

Repres. Serviços
Tec.-Pedagógicos

Coordenador
BE/CRE

Português
Línguas
Estrangeiras
C. Sociais
e Humanas
Ciências Socio
económicas
Matemática
Informática

Serviços
Admin

Assist
Operaci
onais

Alunos

Auxlia.

SASE

Reprog.

Pessoal

Papel.

Tesouraria

Refeit.

Contabi
lidade

Bufete

Cursos
Formação
ç

G. Not.

Portaria
Telefone

Ciências
Experimentais
Expressões

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA, VIZELA

Pág. 20

PROJETO EDUCATIVO

2017/2020

5. ANÁLISE SWOT DO AGRUPAMENTO AECV
Pretende-se, com esta análise, apresentar uma seleção dos atributos do AECV (pontos fortes
e pontos fracos) e das condições de desenvolvimento da sua atividade (oportunidades e
ameaças), com o objetivo de efetuar o diagnóstico e de definir estratégias conducentes ao
desenvolvimento de “Uma escola de sucesso escolar e educativo”.


















5.1. PONTOS FORTES
As taxas de transição dos 1.º e 2.º ciclos e dos 10.º e 11.º anos dos cursos científico
humanísticos.
A abrangência da oferta formativa e diversidade das atividades educativas, em linha
com os interesses e expetativas dos alunos e das famílias e as necessidades do meio
envolvente.
A ação das BE/CRE como polos promotores, dinamizadores e aglutinadores das
atividades culturais da comunidade escolar.
Oferta educativa e rede de parcerias e protocolos com incidência na melhoria das
condições de prestação do serviço educativo e na diversidade de oportunidades de
aprendizagem.
A política de inclusão e equidade.
A participação cívica dos alunos na vida do Agrupamento.
O forte sentido de pertença dos membros da comunidade escolar.
A liderança da direção, com impacto numa boa organização administrativa e gestão de
recursos, bem como no desenvolvimento de projetos, parcerias e protocolos com
entidades diversas.
A forte ligação da comunidade educativa à Escola, evidenciada pelos níveis de satisfação
relativos à sua ação educativa.
A estabilidade do corpo docente que permite a continuidade pedagógica e a integração
em equipas educativas coesas.
A cooperação entre docentes, diretores de turma, serviços especializados de educação
especial e parceiros, na referenciação e no acompanhamento dos alunos com
necessidades educativas especiais.
A cooperação com os Órgãos Autárquicos (Câmara Municipal e Juntas de Freguesia) e
Associações de Pais.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA, VIZELA

Pág. 21

PROJETO EDUCATIVO

2017/2020

5.2. PONTOS FRACOS




















1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Espaços físicos para a concretização da atividade física e desportiva com algumas
debilidades.
2º e 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Resultados insatisfatórios nas provas finais do 3.º ciclo, particularmente de Matemática.
Insucesso escolar dos alunos do 3º ciclo, principalmente no 7º ano.
Taxas de sucesso escolar verificadas na disciplina de Língua Estrangeira - Francês no 3º
ciclo.
Pouca valorização do conhecimento e falta de hábitos de trabalho por parte dos alunos.
ENSINO SECUNDÁRIO
Resultados dos exames do ensino secundário, abaixo da média nacional,
particularmente de Matemática, Biologia e Geologia e Físico-Química no último biénio.
Pouca valorização do conhecimento e falta de hábitos e métodos de trabalho por parte
dos alunos.
Pouco envolvimento dos alunos/formandos e dos pais e/ou encarregados de educação
na vida escolar.
Insuficiência de recursos físicos e materiais da escola, rede de internet…
COMUNS AOS VÁRIOS NÍVEIS DE ENSINO
Crescente desresponsabilização da família perante a Escola e a sua função educativa,
com reflexos negativos no bom funcionamento do processo ensino e aprendizagem.
Insuficiente conhecimento da legislação de conteúdo considerado essencial e/ou
desinteresse pela mesma.
Desconhecimento e/ou alheamento quanto ao conteúdo dos documentos orientadores
da dinâmica e das opções do Agrupamento.
Insuficiente articulação curricular vertical e horizontal, quer a nível interdepartamental,
quer nos conselhos de turma.
Fragilidades na reciprocidade da comunicação entre as estruturas de gestão intermédia
e os docentes.
Pouca monitorização e partilha das práticas letivas em contexto de sala de aula,
pertinentes para o profícuo desenvolvimento profissional dos docentes e do AECV.
5.3. OPORTUNIDADES
A abertura do Centro Qualifica potencia uma maior visibilidade e afirmação do AECV na
comunidade local.
O aprofundamento de parcerias com empresas e outras instituições do concelho poderá
potenciar um trabalho mais integrado e integrador dos diferentes parceiros.
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A oferta de uma formação que vá de encontro às necessidades do pessoal docente e
não docente pode potenciar todo o processo de ensino e aprendizagem.
A colaboração de cada uma das Associações de Pais com o respetivo estabelecimento
contribui para a resolução de alguns problemas, nomeadamente, na angariação de
fundos para melhoria da qualidade dos equipamentos e no apoio a projetos.
Plano Nacional de Promoção de Sucesso Educativo com medidas diversificadas que
visam o sucesso educativo dos alunos.
5.4. AMEAÇAS/CONSTRANGIMENTOS
A ausência de requalificação das instalações e de modernização dos equipamentos da
Escola sede de modo a garantir a equidade no acesso aos bens educativos.
A falta de condições dos laboratórios da Escola Secundária que não reúnem condições
de espaço e equipamento consentâneos com as exigências de um ensino experimental
de qualidade.
As condições socioeconómicas das famílias deste concelho com a constituição de nichos
de exclusão social.
A insatisfação decorrente de decisões no âmbito da política educativa.
A baixa natalidade.
A proximidade geográfica de IPSS.

6. PLANO ESTRATÉGICO PARA “UMA ESCOLA DE SUCESSO ESCOLAR E EDUCATIVO”
6.1 A missão
A missão do AECV alicerça-se na promoção do sucesso educativo e na valorização da
formação académica, pessoal e social dos seus alunos, enquanto elementos de uma
comunidade, em interação com os demais agentes educativos.
6.2 Visão
Pretendemos ser um AECV que se revele como uma referência de qualidade e excelência,
assente em estratégias que visem responder às necessidades formativas da comunidade
envolvente, seguindo uma linha de inovação tecnológica e pedagógica, capaz de construir
um ambiente relacional de referência.
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6.3 Princípios orientadores
São princípios orientadores do AECV, plasmados neste PE, os que decorrentes da Lei, se
apresentam:
1. Princípio da igualdade de oportunidades.
2. Princípio do desenvolvimento do espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.
3. Princípio da liberdade de aprender e ensinar.
4. Princípio do desenvolvimento integral dos indivíduos.
5. Princípio de pertença a uma comunidade reflexiva.
6. Princípio da prioridade dos afetos.
7. Princípio da especificidade.
8. Desenvolvimento de uma cultura de avaliação extensível a todos os planos da vida
escolar.
6.4 Objetivos gerais
De acordo com os princípios anteriormente enumerados, pretendendo formar cidadãos
competentes, críticos, conscientes, tolerantes, responsáveis, solidários e empreendedores.
Neste sentido, compete ao Agrupamento:
1. Contribuir para a democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e
efetiva igualdade de oportunidades, no acesso e sucesso escolares, tal como
preconiza a Lei de Bases do Sistema Educativo.
2. Promover a liberdade de aprender e ensinar, com tolerância, independentemente de
quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.
3. Contribuir para a consciencialização da importância da preservação do património
cultural, construído e ambiental.
4. Proporcionar às crianças/jovens/alunos condições para, por si próprios, atingirem o
seu projeto de vida com sentido de responsabilidade.
5. Assumir-se como um espaço atrativo para todos os atores educativos, no qual o
processo de aprendizagem é orientado segundo finalidades e objetivos conducentes
ao exercício de uma cidadania plena.
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6. Constituir-se como espaço e contexto em que os alunos aprendem a conhecer, a
fazer, a ser e a viver, enquanto futuros cidadãos autónomos, participativos,
responsáveis e livres.
7. Ser capaz de equilibrar as dimensões de instrução, socialização e personalização
inerentes ao processo educativo, incluindo a educação para a sexualidade, no
pressuposto de que todas elas contribuem para a formação integral das
crianças/jovens/alunos. Este pressuposto não invalida que, no processo de ensino e
de aprendizagem, designadamente, tendo em vista os momentos de avaliação
sumativa, sejam atribuídas ponderações diferenciadas a cada uma das dimensões, de
acordo com as especificidades dos diferentes ciclos e níveis de ensino.
8. Equilibrar a transmissão de conhecimentos como uma das vertentes a ter em conta,
no processo de ensino e aprendizagem, com a aquisição/aprofundamento de
conhecimentos/capacidades indispensáveis a futuras aquisições, sobretudo à medida
que o aluno progride de ano ou de ciclo.
9. Assegurar a formação contínua dos docentes, assistentes técnicos e assistentes
operacionais.
10. Organizar atividades de “complemento curricular” de interesse para os alunos,
privilegiando a ligação das escolas e jardim-de-infância com o meio envolvente.
11. Sensibilizar a família para um papel cada vez mais ativo no processo ensino e
aprendizagem.
12. Fomentar o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de
informação, experiências e saberes, por parte de todos os agentes educativos.
6.4.1 Objetivos específicos
Dentro dos princípios e dos objetivos gerais traçados, pretende-se:
1. Privilegiar as atividades letivas, aplicando todos os conteúdos e desenvolvendo as
capacidades e aptidões previstas nos currículos oficiais, metas de aprendizagem, o
perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória.
2. Valorizar

as

atividades

não

letivas

e

extracurriculares,

promovendo

a

multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade das mesmas.
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3. Valorizar as iniciativas baseadas nas motivações e interesses da comunidade escolar
e assentes na sua participação alargada ao nível da conceção, planeamento e
execução.
4. Privilegiar

as

solicitações

potenciadas

pela

comunidade

escolar

para

o

desenvolvimento de um currículo próprio, específico e caraterizador do meio em que
o Agrupamento se insere.
6.5 Domínios a privilegiar
6.5.1 SUCESSO ACADÉMICO
OBJETIVOS:
 Manter ou melhorar os níveis residuais de abandono escolar
 Melhorar o sucesso académico
 Melhorar os resultados internos e externos

METAS
1. Manter as taxas de abandono escolar:
 Tender para 0% a taxa de abandono escolar
no Ensino Básico e Secundário do
agrupamento.
 Tender para 0% da taxa de desistência para
crianças a frequentar a Educação PréEscolar.
2. Melhorar os resultados escolares em
disciplinas
com
menor
taxa
de
aproveitamento, para o triénio 2018/2020:
 Atingir a taxa de sucesso de 85%, na
disciplina de Português, no 3º ciclo do
Ensino Básico.
 Atingir a taxa de sucesso de 80%, na
disciplina de Francês, no 3º ciclo do ensino
básico.
 Atingir a taxa de sucesso de 75% na
disciplina de Matemática, no 3º ciclo do
ensino básico.

ESTRATÉGIAS
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Organizar atividades de “complemento
curricular” de interesse para os alunos,
privilegiando a ligação das escolas e jardinsde-infância com o meio envolvente.
Monitorizar os casos de abandono escolar
Continuar a incrementar o trabalho de
prevenção primária, contando com a
colaboração da CPCJ local.
Desenvolver atividades de apoio, tendo
como objetivo minimizar o insucesso
escolar e educativo.
Desenvolver nos alunos hábitos de trabalho
e de estudo.
Desenvolver práticas de coadjuvação e
acompanhamento da prática letiva.
Diversificar, reforçar e atualizar o fundo
documental/recursos bibliográficos das BE,
no âmbito específico das disciplinas com
exames nacionais, de modo a que os alunos
possam contactar com atualizadas e
diferentes perspetivas dos conteúdos em
estudo.
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METAS


ESTRATÉGIAS

Atingir a taxa de 90% de sucesso no 3º 
ciclo do Ensino Básico.

3. 3. Manter ou superar os resultados escolares
com maior taxa de aproveitamento, para o

triénio 2018/2020:
 Manter as taxas de sucesso das restantes
disciplinas, com variação até -2%, nos 2º e

3º ciclos do Ensino Básico.
 Manter as taxas de transição e conclusão,
com variação até -2%, nos 1º, 2º e 3º
ciclos.

4. Registar a frequência das Atividades de

Enriquecimento Curricular, no 1º ciclo, com
tendência para 100%.

5. Manter ou superar as taxas de sucesso

escolar nos Cursos Cientifico-Humanísticos do
Ensino Secundário:

 Taxa de transição do 10.º ano, com valor
igual ou superior a 85%.
 Taxa de transição do 11.º ano, com valor
igual ou superior a 88%.
 Taxa de conclusão do 12.º ano, com valor

igual ou superior a 77%.
 Taxa de qualidade do sucesso (conclusão
do ciclo em 3 anos), com valor superior a
50%.

7

6. Atingir ou superar as médias nacionais
verificadas em todos os exames nacionais do
ensino secundário.

2017/2020
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Proporcionar
a
atualização
dos
equipamentos e recursos dos diferentes
departamentos
curriculares/grupos
disciplinares.
Formar equipas de docentes que
acompanhem os alunos ao longo dos ciclos
de estudos.
Integrar e promover no plano social e
educativo os alunos com necessidades
educativas especiais e/ou dificuldades de
aprendizagem.
Analisar e monitorizar os resultados das
provas de aferição.
Monitorizar o cumprimento dos programas
oficiais.
Monitorizar os casos de risco de insucesso
escolar.
Monitorizar um maior equilíbrio na
distribuição da carga horária dos alunos.
Privilegiar as aulas das disciplinas de caráter
mais teórico no turno da manhã e
preferencialmente no início de cada manhã,
de modo a que os níveis de concentração e
focalização dos alunos sejam mais elevados.
Proceder de forma regular e sistemática à
análise
dos
resultados
escolares,
promovendo, assim, a implementação de
planos de ação de melhoria dos resultados.
Promover a formação adequada para os
docentes,
tendo
em
conta
a
operacionalização de novos programas em
diferentes disciplinas.
Promover a leitura, assumindo-a como fator
de desenvolvimento individual e de
progresso nacional.
Promover a participação em projetos
inovadores que vão de encontro aos
interesses dos alunos.
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ESTRATÉGIAS

7. Melhorar as taxas de sucesso escolar nos
Cursos
Profissionais
do
Ensino
Secundário:
 Atingir uma taxa de sucesso na formação
em contexto escolar de 80% no final de
cada ano de formação.
 Manter as taxas de qualidade do sucesso
da formação em contexto escolar, no final
de cada ano de formação, relativamente
ao ano letivo anterior.
 Atingir uma taxa de conclusão da
formação superior a 70% no final de cada
ano de formação.
 Manter a taxa anual de abandono da
formação, relativamente ao ano letivo
anterior.



8. Manter ou melhorar as taxas de sucesso
escolar nos Cursos EFA do Ensino
Secundário:
 Manter a taxa de conclusão, com valor
igual ou superior a 95% dos formandos
que frequentam.









Promover as literacias da Informação e dos
Media.
Promover e valorizar uma cultura de
caráter científico.
Realizar testes (provas modelo) como
preparação para os exames nacionais.
Uniformizar os critérios de avaliação nas
diversas áreas disciplinares, de forma
gradual e adequada aos conteúdos
lecionados.
Reforçar
práticas
de
formação
profissionalizante, tendo em conta as
necessidades formativas da região, a
experiência do Agrupamento/Escola e os
projetos individuais dos formandos.
Otimizar
recursos
para
o
acompanhamento dos problemas de
aprendizagem diagnosticados.

6.5.2 SUCESSO EDUCATIVO
OBJETIVOS:
 Melhorar os canais de comunicação existentes.
 Otimizar a articulação curricular vertical e horizontal no AECV.
 Promover a utilização das tecnologias e do trabalho colaborativo.
 Implementar estratégias promotoras de disciplina, respeito e boas regras de conduta, para
a melhoria do comportamento dos alunos.
 Promover a participação e o desenvolvimento cívico.
 Otimizar a participação dos alunos nas atividades desenvolvidas pelo AECV.

METAS

ESTRATÉGIAS







Realizar, pelo menos, 2 reuniões com
delegados de turma e a Associação de
Estudantes.
Assegurar o contacto dos Pais e
Encarregados de Educação com o Diretor de
Turma, no mínimo 1 vez por período.
Aferir a participação dos Pais e
Encarregados de Educação em, pelo menos,
uma atividade desenvolvida pela escola do
seu educando.
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Melhorar a participação dos alunos nos
documentos orientadores do AECV
recolhendo a sua opinião.
Colaborar com a Associação de Estudantes
da ESCV.
Responsabilizar/implicar os
Pais e
Encarregados de Educação no sucesso
(escolar) dos seus educandos.
Convidar os Pais e Encarregados de
Educação à participação nas atividades dos
estabelecimentos de ensino.
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METAS




Reunir, pelo menos 1 vez por ano, as
Associações de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento com a Direção
do AECV.
Envolver a Associação de Pais na
planificação de, pelo menos, duas
atividades do PAA.

ESTRATÉGIAS








Manter os recursos necessários para a
ocupação dos tempos livres dos alunos nos
clubes e/ou atividades.








Assinalar mensalmente, pelo menos, uma
efeméride para a promoção da cidadania
(Direitos Humanos, datas históricas,
questões ambientais, saúde pessoal e
comunitária).
Promover trimestralmente, pelo menos, 1
atividade relacionada com a indisciplina
(para alunos e/ou professores).
Realizar, pelo menos, 2 exercícios anuais de
evacuação urgente, por estabelecimento de
ensino.









Manter a oferta do Programa de Desporto
Escolar.






Promover uma melhor articulação e
sequencialidade entre ciclos/anos de
escolaridade e níveis de ensino e a nível
interdepartamental, em pelo menos, dois
momentos por trimestre.

2017/2020
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Disponibilizar os apoios e recursos para a
concretização do Plano de Atividades da
Associação de Pais.
Sensibilizar os Pais e Encarregados de
Educação para a participação na dinâmica
educativa do AECV.
Implementar o acompanhamento e
orientação dos alunos/formandos, através
de: Salas de Estudo, Serviços de Psicologia
e Orientação, Biblioteca Escolar/Centro de
Recursos Educativos, GIAE, GAA e Equipas
Especializadas no domínio dos Apoios
Educativos.
Implementar, no início de cada ano letivo,
planos de ação de melhoria da organização
escolar, tendo por base o relatório de
autoavaliação do AECV.
Reforçar a política de apoio aos alunos
carenciados e aos que têm dificuldades de
aprendizagem.
Promover atividades de dinamização do
Programa de Educação para a Saúde.
Potencializar projetos e iniciativas ligadas
ao exercício da cidadania.
Planificar e avaliar a realização dos
exercícios, com vista à promoção da
segurança em contexto escolar.
Afetar os meios humanos (no âmbito do
crédito horário) para a dinamização do
Clube do Desporto Escolar.
Promover atividades de sensibilização para
a importância da prática da atividade física
e desportiva.
Potencializar projetos e iniciativas ligadas
ao exercício da cidadania. - Aperfeiçoar os
Planos de Trabalho de Turma.
Diversificar processos e instrumentos de
avaliação
dos
alunos/formandos,
adequando-os a cada disciplina.
Promover o trabalho colaborativo.
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METAS


Divulgar trabalhos dos alunos/formandos
no site do AECV, no jornal Reflexos, nos
blogues e/ou em exposições de todos os
estabelecimentos de ensino.

2017/2020

ESTRATÉGIAS




Manter o projeto do jornal Reflexos.
Agilizar e atualizar o site do AECV.
Incentivar e apoiar logisticamente as
exposições /trabalhos dos alunos.

7. AVALIAÇÃO DO PE
O PE deve ser sujeito a uma avaliação no final de cada ano letivo, por uma equipa a designar
pelo Conselho Pedagógico, permitindo compreender os problemas e perspetivar um
contínuo aperfeiçoamento das práticas, definindo ou reajustando estratégias de melhoria
que se afigurem necessárias. Assim, esta avaliação deve ser contínua e participada. Os
resultados devem ser partilhados com os todos atores da comunidade educativa, pois esta
interação é fundamental para uma adequação sistemática das estratégias, conteúdos,
atividades e dos objetivos definidos. A monitorização e avaliação dos resultados deste
processo, far-se-á criando mecanismos de acompanhamento e supervisão, continuando a
promover o balanço de todas as atividades do Agrupamento; ajuizando da adequação dos
resultados aos objetivos inicialmente programados, corrigindo o que se justificar,
implementando ações de melhoria promotoras da qualidade educativa, prestando contas
perante a comunidade quanto à qualidade do serviço prestado.
7.1 Momentos e Tipo de Avaliação
A Avaliação formativa – Baseia-se no acompanhamento e monitorização permanente das
estratégias e das atividades realizadas, através da recolha e tratamento de dados relativos
aos vários domínios de desempenho do projeto. A avaliação formativa deve assumir um
caráter descritivo, qualitativo, sistemático e contínuo, podendo determinar a adoção de
medidas de ajustamento ou correção de estratégias. Avaliação sumativa - Visa avaliar o
progresso realizado no final de um ciclo de implementação do projeto, no sentido de aferir
resultados recolhidos por avaliações de tipo formativo e obter indicadores que permitam
aperfeiçoar a sua execução. A avaliação sumativa corresponde a um balanço final e a uma
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2017/2020

visão de conjunto do caminho percorrido, confrontando o desenvolvimento do projeto no
final de cada ciclo com os objetivos globais estabelecidos.
7.2 Formas de Divulgação
A divulgação será feita nos departamentos, jornal da escola e no site do AECV.
7.3 Vigência
Este PE entra em vigor após a sua aprovação e compreende o triénio 2017/18 a 2019/2020.

Vizela, 28 de fevereiro de 2018
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8. ANEXO
REFERENCIAL DAS TAXAS DE SUCESSO ESCOLAR
(TENDO COMO REFERÊNCIA OS ANOS LETIVOS 2015/2016 E 2016/2017)

ENSINO BÁSICO – 1º CICLO (POR DISCIPLINA)
DISCIPLINA

1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

Português

93%

93%

96%

96%

Matemática

100%

92%

93%

93%

Estudo do Meio

100%

99%

100%

99%

Expressões

100%

100%

100%

100%

98%

98%

Inglês

ENSINO BÁSICO – 2º e 3º CICLOS (POR DISCIPLINA)
DISCIPLINA

5º ANO

6º ANO

7º ANO

8º ANO

9º ANO

Português

95%

95%

78%

75%

85%

Inglês

85%

91%

85%

82%

87%

79%

75%

82%

História

85%

83%

90%

Geografia

80%

85%

95%

70%

63%

70%

85%

90%

85%

90%

90%

95%

100%

96%

95%

98%

Francês
História e Geografia de Portugal

Matemática

92%

77%

95%

75%

Físico-Química
Ciências Naturais

95%

95%

TIC
Educação Visual

99%

98%

Educação Tecnológica

100%

100%

Educação Musical

99%

98%

96%

97%

Educação Física

100%

100%

100%

99%

100%

Educação Moral e Religiosa

100%

100%

100%

100%

100%
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ENSINO SECUNDÁRIO (POR DISCIPLINA)
DISCIPLINA

10º ANO

11º ANO

12º ANO

Português

83%

90%

95%

Inglês

80%

95%

Filosofia

86%

93%

História A

90%

90%

Geografia A

90%

93%

Geografia C

100%

Matemática A

85%

90%

Físico-Química A

80%

88%

Biologia e Geologia

90%

95%

80%

Biologia

100%

Sociologia

100%

Psicologia B

100%

Química

100%

Matemática Aplicada CS

71%

80%

Educação Física

100%

100%

100%

ENSINO BÁSICO – 1º CICLO (TRANSIÇÃO)
1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

100%

94%

98%

98%

ENSINO BÁSICO – 2º e 3º CICLOS (TRANSIÇÃO)
5º ANO

6º ANO

7º ANO

8º ANO

9º ANO

98%

97%

86%

88%

91%
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