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INTRODUÇÃO 

 
O Projeto Educativo é um dos instrumentos do exercício da autonomia do Agrupamento, como decorre 

do artigo 9º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º137/2012, 

de 2 de julho e é definido como “«Projeto Educativo» o 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 de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir 

a sua função educativa.” 

O Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) tem como linhas orientadoras o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, a Estratégia de Educação para a Cidadania e consubstancia as principais linhas 

estratégicas desta instituição para os próximos três anos. 

Pretendemos ter um documento claro, de leitura e entendimento simples, no qual a comunidade 

educativa se reveja, comprometendo-se com os objetivos aqui traçados. Assim, estando conscientes do valor 

das pessoas que fazem parte desta instituição, foi possível delinear o percurso que se pretende fazer, no 

sentido de formarmos cidadãos responsáveis, capazes de enfrentar e vencer os desafios de um mundo em 

constante mudança, aprendendo a abraçar as oportunidades que se apresentam. 

Articulados com o PEA e decorrente deste, temos o Plano Anual de Atividades, o Plano Nacional das Artes, o 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas, o Plano de Inovação e o Plano Curricular de 

Desenvolvimento das Aprendizagens, que concorrem para a concretização do disposto no PEA. 

Este PEA é constituído por três partes principais. A primeira caracteriza o contexto onde se desenvolve o 

processo de ensino e de aprendizagem, a segunda apresenta proposta educativa para o triénio 2021/2024 e, 

na terceira, fazemos uma breve descrição do processo de avaliação deste projeto. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO EDUCATIVO 

 
O Agrupamento de Escolas nº1 de Gondomar  (  AEG1)  é um dos Agrupamentos de escolas do 

concelho de Gondomar, município e cidade portuguesa que pertence ao Distrito de Porto e a essa Área 

Metropolitana e à Região do Norte. É um dos municípios mais populosos da Área Metropolitana do 

Porto, no entanto, conforme dados da https://www.pordata.pt/Municipios entre 2009 e 2020, a 

população residente de Gondomar diminuiu de 168.363 para 165.843 (um decréscimo de 1,5%) e, 

conforme os censos de 2021, a população residente é agora de 164.255 habitantes, o que corresponde a 

uma variação de -2,2% face a 2011. 

1.1. Zona de influência dos alunos do Agrupamento 

Aos 4 dias do mês de julho de dois mil e doze foi criado o atual Agrupamento de Escolas n.º 1 de 

Gondomar com a agregação da Escola Secundária de Gondomar com o Agrupamento Vertical de Jovim e Foz 

do Sousa. 

O AEG1 tem como área de influência a União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e 

Jovim e a União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo. A maioria dos alunos que frequenta as escolas 

deste Agrupamento reside nestas freguesias. Fatores de ordem pessoal e profissional permitem o 

alargamento desta área de influência que, por isso, se estende às outras freguesias do concelho, 

nomeadamente: União das Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova, Rio Tinto e União das Freguesias de 

Medas e Melres. Certamente, também, com o prestígio angariado no âmbito dos seus cursos profissionais, 

a Escola Secundária é procurada por alunos de outros concelhos. 

1.2. Recursos do Agrupamento - os estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

O AEG1 é constituído por dez estabelecimentos de ensino, localizados num vasto território do concelho 

de Gondomar, daí que haja escolas situadas em zonas citadinas, outras em zonas rurais que se apresentam 

na tabela 1. 

Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento 
 

Jardins de Infância e Escolas EPE 
1.º 
CEB 

2.º 
CEB 

3.º 
CEB 

ES 

Escola Secundária de Gondomar    • • 
  Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa    • • •  

Escola Básica de Atães  •    
  Escola Básica de Jancido    •    

Escola Básica de Gens • •    

  Escola Básica de Outeiro   • •    

Jardim de Infância de Jancido •     
  Jardim de Infância de Ribeira   •     

Jardim de Infância de Trás-da-Serra •     

  Jardim de Infância de Atães   •     
Tabela 1 – Os estabelecimentos de Ensino do AEG1

https://www.pordata.pt/Municipios
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1.2.1 Jardins de Infância 

Na tabela 2, fazemos uma breve caracterização, tendo em conta o número de salas/grupos, dos 

Jardins de Infância do Agrupamentos. 

 

Jardins de Infância N.º Salas/Grupos 

Jardim de Infância de Gens 2 

Jardim de Infância de Jancido 2 

Jardim de Infância da Ribeira 1 
Jardim de Infância do Outeiro 2 

Jardim de Infância de Trás-da-Serra 1 

Jardim de Infância de Atães 2 

Tabela 2 – Jardins de Infância no ano letivo 2021/ 2022 

 

1.2.2 Escolas Básicas do 1.º Ciclo 

Na tabela 3, fazemos uma breve caracterização, tendo em conta o número de salas/turmas, das 

escolas de 1.º ciclo do ensino básico. 

 

  Escolas   N.º Salas/Turmas   

Escola Básica de Atães 4 

Escola Básica do Outeiro 4 

Escola Básica de Gens 3 

Escola Básica de Jancido 4 

Tabela 3 – Escolas Básicas do 1.º Ciclo no ano letivo 2021/ 2022 
 

 

1.2.3 Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa 

A escola está equipada, para além dos espaços destinados à gestão e administração, pelos seguintes 

espaços ocupados pelas turmas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos que na tabela 4 estão indicadas. 
 

  Ciclos   Turmas   

1.º Ciclo 2 

2.º Ciclo - 5.º ano 3 

2.º Ciclo - 6.º ano 4 

3.º Ciclo - 7.º ano 3 

3.º Ciclo - 8.º ano 4 

3.º Ciclo - 9.º ano 3 

Tabela 4 – Escola Básica de Jovim e Foz de Sousa no ano letivo 2021/ 2022 
 
 

1.2.4 Escola Secundária de Gondomar 

A Escola Secundária de Gondomar está equipada, para além dos espaços destinados à gestão e 

administração, com espaços específicos para cada um dos cursos conforme apresentado na tabela 5. 

 

Ciclos e Cursos Anos   Turmas   

 
3.º Ciclo 

7.º ano 4 

8.º ano 5 

9.º ano 3 

Cursos Científico-Humanísticos 
10.º ano 

Curso de Ciências e Tecnologias 6 

Curso de Ciências Socioeconómicas 1,5 
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 Curso de Línguas e Humanidades 2,5 

 
 

Cursos Profissionais 
10.º ano 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

1 

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 1 

Técnico de Frio e Climatização 1 

Técnico Auxiliar de Farmácia 1 

Técnico Administrativo 1 

 

Cursos Científico-Humanísticos 
11.º ano 

Curso de Ciências e Tecnologias 6 

Curso de Ciências Socioeconómicas 1 

Curso de Línguas e Humanidades 4 

 

 
Cursos Profissionais 
11.º ano 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 1 

Técnico em Animação de Turismo 1 

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 1 

Técnico de Frio e Climatização 1 

Técnico Auxiliar de Farmácia 1 

 

Cursos Científico-Humanísticos 
12.º ano 

Curso de Ciências e Tecnologias 7 

Curso de Ciências Socioeconómicas 1 

Curso de Línguas e Humanidades 3 

 

 
Cursos Profissionais 
12.º ano 

Técnico Auxiliar de Farmácia 1 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 1 

Técnico em Animação de Turismo 1 

Técnico de Frio e Climatização 1/2 

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 1/2 

Tabela 5 – Turmas por Ciclos e Cursos no ano letivo 2021/ 2022 
 

 
1.3. Recursos Humanos 

Os recursos humanos do AEG1 são os apresentados na tabela 6. 
 

Docentes Técnicos Superiores Assistentes Técnicos Assistentes Operacionais 

243 9 16 74 

Tabela 6 – Recursos Humanos do AEG1 no ano letivo 2020/ 2021 
 

1.3.1 Pessoal Docente 

Nos gráficos 1, 2 e 3 apresentamos a situação profissional, habilitações académicas e estrutura etária 

do pessoal docente do AEG1. 

 

 
Gráfico 1- Situação profissional dos docentes 

Fonte: Serviços administrativos do AEG1, dezembro 2020 

 

Num total de 243 docentes, 176, cerca de 72%, pertencem ao quadro de Agrupamento, conforme 

apresentado no gráfico 1. 
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Gráfico 2 - Habilitação académica dos docentes 

Fonte: Serviços administrativos do AEG1, dezembro 2020 
 

Cerca de 20% dos professores do AEG1 possuem habilitação académica acrescida ao nível do mestrado 

e/ou doutoramento. 

 

 
Gráfico 3 - Estrutura etária dos docentes 

Fonte: Serviços administrativos do AEG1, idade em 31 de dezembro de 2020 
 

No contexto dos docentes do Agrupamento, o grupo etário predominante é entre 56 e 60 anos e cerca 

de 44% dos docentes têm mais do que 55 anos. 

Trata-se, portanto, de um quadro de professores educadores estável, com formação científica e 

pedagógica adequada às exigências profissionais e com um elevado número de anos de experiência docente. 

 
 

1.3.2 Assistentes Técnicos 

Nos gráficos 4 e 5, apresentamos as habilitações académicas e estrutura etária dos assistentes técnicos 

do AEG1. 

 

 
Gráfico 4- Habilitação académica dos Assistentes Técnicos 
Fonte: Serviços administrativos do AEG1, dezembro 2020 
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Gráfico 5- Estrutura etária dos Assistentes Técnicos 

Fonte: Serviços administrativos do AEG1, idade em 31 de dezembro de 2020 

 

Nos assistentes técnicos a formação predominante é o 12.º ano e a maioria encontra-se na faixa etária 

entre 46 e 50 anos. 

 

1.3.3 Assistentes Operacionais 

Nos gráficos 6, 7 e 8 apresentamos a situação profissional, as habilitações académicas e estrutura 

etária dos assistentes operacionais (AO) do AEG1. 
 

 

Gráfico 6- Situação profissional dos AO 
Fonte: Serviços administrativos do AEG1, dezembro de 2020 

 

 
 

Gráfico 7- Habilitação académica dos AO 
Fonte: Serviços administrativos do AEG1, dezembro 2020 

 

 
Gráfico 8- Estrutura etária dos AO 

Fonte: Serviços administrativos do AEG1, idade em 31 de dezembro de 2020 

Podemos concluir que a maioria dos Assistentes Operacionais possui habilitação académica adequada 

à função,12.º ano, pertencem ao quadro do Agrupamento e o maior número situa-se na faixa etária que vai 

dos 56 aos 60 anos. 
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1.4. Evolução do número de crianças e alunos do Agrupamento 

De seguida, apresentamos a evolução do número de crianças nos Jardins de Infância e de alunos em 

todos os ciclos de ensino do AEG1. O gráfico 9 mostra a evolução do número de crianças e alunos por ciclo 

de ensino e seguidamente por tabela em  que identificamos, para além  do  ciclo de ensino, os vários 

estabelecimentos. 

 

2500 Evolução do nº de crianças/alunos no AEG1 
2000 
1500 
1000 

500 
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 9- Evolução do nº de crianças/alunos no AEG1 

Fonte: Programa Alunos – Jpm 
 

Evolução do nº de alunos inscritos nos Jardins de Infância 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Atães 42 40 48 47 

Gens 24 25 25 34 

Jancido 39 39 40 45 

Outeiro 53 46 48 39 

Ribeira 25 25 20 19 

Trás da Serra 21 20 25 24 

Total 204 195 206 208 

Tabela 7 – Evolução do n.º de alunos nos J.I 
Fonte: Programa Alunos – Jpm 

 

  Evolução do nº de  alunos inscri tos nas Escola s do 1º ciclo    

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Atães 49 60 49 54 

Gens 31 24 26 24 

Jancido 92 80 73 66 

Jovim e Foz do Sousa 50 46 43 33 

Outeiro 90 85 77 71 

Total 312 295 268 248 

Tabela 8 – Evolução do n.º de alunos no 1º Ciclo 
Fonte: Programa Alunos – Jpm 

 

  Evolução do nº de alunos inscritos no 2.º e 3.ºciclos do Ensino Básico   

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

5º ano 62 81 64 70 

6º ano 61 58 79 62 

7º ano 127 105 125 170 

8º ano 162 113 136 124 

9º ano 158 174 154 132 

Total 570 531 558 558 

Tabela 9 – Evolução do n.º de alunos no 2.º e 3.ºciclos 
Fonte: Programa Alunos – Jpm

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

JI 204 195 206 208 

1º ciclo 312 295 268 248 

2ºciclo 123 139 143 132 

3ºciclo 447 392 415 426 

Sec 1294 1290 1250 1158 

total 2380 2311 2282 2172 
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  Evolução do nº de alunos inscritos no Ensino Secundário   

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

 
10.º ano 

Curso de Ciências e Tecnologias 150 173 158 151 

Curso de Ciências Socioeconómicas 26 24 21 27 

Curso de Línguas e Humanidades 115 113 84 97 

 
11.º ano 

Curso de Ciências e Tecnologias 132 153 162 145 

Curso de Ciências Socioeconómicas 24 22 22 20 

Curso de Línguas e Humanidades 100 96 106 79 

 
12º  ano 

Curso de Ciências e Tecnologias 166 131 148 149 

Curso de Ciências Socioeconómicas 22 24 24 33 

Curso de Línguas e Humanidades 88 102 99 106 

10º ano Ensino Profissional 126 110 113 103 

11º ano Ensino Profissional 102 109 101 89 

12º ano Ensino Profissional 85 99 105 97 

EFA - Secundário 62 28 30 22 

Ensino Recorrente 96 106 77 40 

Total 1294 1290 1250 1158 

Tabela 10 – Evolução do nº de alunos no ES 
Fonte: Programa Alunos – Jpm 

 

 
Podemos constatar que nos Jardins de Infância houve um ligeiro aumento de crianças e que no 2.º e 

3.ºciclos se observa uma oscilação do número de alunos ao longo dos anos. 

No 1.º ciclo e no ensino secundário há uma tendência para a diminuição do número de alunos. Esta 

tendência relaciona-se, provavelmente, com o referido, neste documento, em caracterização do contexto, 

na página 6, onde se reporta a diminuição do número de habitantes de Gondomar. 

 
 

1.5. Análise SWOT 

Na construção de um Projeto Educativo marcado pelo Perfil definido para os Alunos do Século XXI e 

ajustado à realidade da escola recorreremos à análise SWOT, como meio de diagnóstico estratégico de (auto) 

avaliação, integrado na melhoria contínua e sustentada dos processos e resultados educativos e na 

credibilização do desempenho do AEG1, para um horizonte de três anos. 

O AEG1 tem instituído práticas de autoavaliação formais e reiteradas, desde a EPE ao ensino básico e 

ao ensino secundário dos cursos científico-humanísticos e do ensino profissional, neste caso através do 

EQAVET. Desde a implementação, em 2016, do primeiro Plano de Ação Estratégica, no âmbito do Plano 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, procede-se, sistematicamente, à monitorização de diversos 

indicadores, alguns anteriormente apresentados. Para além destas áreas, o processo de autoavaliação do 

AEG1 teve, ainda, como foco principal três grandes áreas de análise: Organização escolar; Cultura/Clima e 

Ambiente Educativo; Participação na Comunidade Educativa. 

No sentido de melhor compreender a realidade identificaram-se problemas e oportunidades, mas 

também os desafios e as potencialidades. 



PROJETO EDUCATIVO/2021-2024 

13 
 

 

Problemas Oportunidades 

● Falta de motivação de número significativo de alunos 
 

● Resistência à mudança 
 

● Envelhecimento do corpo docente 
 

● Insatisfação do corpo docente e não docente face às 

remunerações e progressões na carreira 

● Tradição excessivamente enraizada de práticas 
 

● Ensino @Distância em 2019-2020 e em 2020-2021 e o 

deficit provocado nas aprendizagens 

● Funcionamento na escola-sede do Centro de 

Formação Júlio Resende 

● Funcionamento na escola-sede de um Centro 

Qualifica 

● Dinamismo e interesse das Associações de Pais 

do AEG1 

● Imagem positiva do AEG1 junto da comunidade 
 

● Diversidade de parcerias estabelecidas pelo AEG1 
 

● Boas instalações das escolas do AEG1 
 

● Boa articulação com o poder político local 
 

● Disponibilidade de Projetos da DGE e outras 

instituições / organismos 

 

 

Desafios Potencialidades 

● Resultados dos alunos nos exames nacionais, nas 

disciplinas de física e química A e matemática A, 

consistentemente, abaixo da média nacional 

● Resultados dos alunos, globalmente, abaixo do valor 

esperado 

● Resultados dos alunos, em todos os ciclos de ensino, 

no que respeita ao sucesso pleno 

● Inclusão de todos os alunos nas atividades curriculares 
 

● Fixação de todos os alunos no AEG1 ao longo de todo o 

percurso escolar 

● Maior articulação de saberes 

● Participação no programa Erasmus+ 
 

● Existência do CIAP - Centro de Integração 

Académica e Profissional 

● Integração no Plano Nacional das Artes 
 

● Integração na Rede de Escolas da UNESCO 
 

● Existência de uma forte cultura no âmbito da 

participação em projetos e concursos 

● Existência enraizada do trabalho colaborativo 
 

● Formação realizada pelos docentes do AEG1, nas 

áreas da Flexibilidade e Integração Curricular, 

Avaliação Pedagógica dos Alunos, 

● Integração do AEG1 no Projeto MAIA, desde 

2019-2020 

● Comunicação estabelecida com os EE 
 

● Experiência acumulada dos diferentes órgãos de 

gestão de topo e de gestão intermédia 

● Diversidade da oferta educativa 
 

● Três Bibliotecas Escolares integradas na Rede 

Nacional de Bibliotecas Escolares 

● Certificação EQAVET por três anos (2020 – 2023) 
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Tabela 15 - Análise SWOT 

 

 

1.6. Sucesso Educativo 

O AEG1 tem procurado, ao longo dos anos, trabalhar em prol do sucesso educativo de todos os alunos, 

integrando-os num ambiente propício às aprendizagens e proporcionando-lhes os meios necessários para as 

alcançar. 

Assim, e para que melhor se perceba a evolução do sucesso educativo, apresentam-se a evolução dos 

resultados que se constituem como ponto de partida, para que, no final da vigência deste projeto, se perceba 

o grau de evolução que houve e o que foi alcançado. 

Começamos por apresentar, no gráfico 12, a percentagem dos alunos que transitam por ano de 

escolaridade, tendo em conta as avaliações internas. A percentagem de transição de ano apresenta uma 

tendência de melhoria aproximando-se dos 100% nos vários anos de escolaridade. 
 

 

Gráfico 12 -Evolução do sucesso dos alunos por ano de escolaridade no AEG1 nos anos sem avaliação externa 

(Fonte: Programa Giae) 

 
 

Nos gráficos 13 e 14, podemos observar os resultados nas provas finais de 9.ºano nas disciplinas de 

português e matemática, na ESG e na EBJFS, comparativamente com os resultados nacionais desde o ano 

letivo 2016/2017 até ao ano 2018/2019. As diferenças são sempre próximas do zero, positivas ou negativas. 

O que significa que há necessidade de mudança de práticas para melhorar os resultados. 

● Perceção dos alunos face aos professores e à 

escola/ Agrupamento 

● Plano de Inovação no Ensino Básico 
 

● Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das 

Escolas (PADDE) 
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Gráfico 13 - Comparação ESG/Nacional de Matemática e Português 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gráfico 14 - Comparação EBJFS/Nacional de Matemática e Português 

Fonte:http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/relatorio_principaisindicadoresprovasfinaisexamesnacionais2019_2802   
2020.pdf 

 

Nos anos letivos 2019-2020 e 2020-2021 não foram realizadas provas finais, de acordo com o Artº.6 

do Decreto-Lei n.º14-G/2020, de 13 de abril. 

Nos gráficos 15 e 16, podemos observar, respetivamente, os resultados dos nossos alunos nos exames 

nacionais de 11.º e 12.ºanos e a diferença entre os resultados na ESG e os resultados nacionais, nas disciplinas 

apresentadas nos gráficos desde 2018 até 2021. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/relatorio_principaisindicadoresprovasfinaisexamesnacionais2019_28022020.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/relatorio_principaisindicadoresprovasfinaisexamesnacionais2019_28022020.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/relatorio_principaisindicadoresprovasfinaisexamesnacionais2019_28022020.pdf
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Gráfico 15 - Evolução dos resultados dos exames 
Fonte: Relatório PAA 

 

Quando comparamos com  os resultados nacionais, gráfico  16, vemos que há disciplinas que se 

apresentam tendencialmente positivas, outras, como a matemática A, que estão abaixo da média nacional, 

ainda que se note algumas melhorias. Em 2021 todas as disciplinas estão acima da média nacional, exceto 

matemática A, matemática aplicada às ciências sociais e a disciplina de história A. A melhoria está relacionada 

das práticas que têm sido introduzidas com vista ao aumento do sucesso na avaliação externa. 
 

 
 

Gráfico 16 - Diferença dos resultados relativamente à média nacional 
Fonte: Documento do ENES com dados relativos aos exames nacionais 

 

 
Observação: A classificação média dos exames dos anos 2020 e 2021 (1.ª fase) diz respeito aos exames 

realizados pelos alunos para aprovação e para acesso ao Ensino Superior, de acordo com a legislação em 

vigor. (Fonte: Documento do ENES com dados relativos aos exames nacionais). 
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Para os cursos profissionais mostramos a monitorização da taxa de conclusão que apresentamos no 

gráfico 17. 

 

 
 

Gráfico 17- Percentagem de conclusão dos Cursos Profissionais 
Fonte: Relatório PAA 

 

Podemos constatar a tendência de melhoria nas taxas de conclusão nos cursos profissionais. 
 
 

 
1.7. Percursos Diretos de Sucesso Educativo 

De seguida, apresentamos dados atinentes aos Percursos Diretos de Sucesso Educativo, isto é, a taxa 

de conclusão de cada ciclo no tempo previsto. 

Os dados apresentados têm por base o número de alunos no último ano de cada ciclo. 
 

Monitorização da Taxa de Conclusão do Ciclo no tempo previsto 
 

% de alunos por Ciclo 2020-2021 

1.º ciclo do ensino básico 
 

97% 

2.º ciclo do ensino básico 
 

95% 

3.º ciclo do ensino básico 
 

82% 

Ensino Secundário 
 

74% 

Tabela11 – Taxa de percursos diretos de sucesso 

Fonte: Relatório PAA 
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1.8. Alunos com Ação Social Escolar 

Ainda, na caraterização do contexto educativo apresentamos a percentagem de crianças e alunos que 

beneficiam da ação social escolar. 

 

 
 

Gráfico 18- Percentagem de alunos com ASE 
Fonte: Programa Inovar 

 

 
Podemos constatar a elevada percentagem de crianças e alunos a beneficiar do ASE, destacando-se o 

pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos e o 3.º ciclo na escola Básica de Jovim e Foz do Sousa. 

Pré - 
esco
lar 

1.º 
ciclo 

2.º 
ciclo 

3.º 
ciclo 
JFS 

3.º 
ciclo 
ESG 

CCT CLH CSE 

2020/2021 40,5 46,5 46,7 43,8 29,3 20,9 35,3 27,1 

2021/2022 48,5 46,1 44,8 40,5 31,8 27,3 34,3 26,6 
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2. PROPOSTA EDUCATIVA PARA O TRIÉNIO 2021/2024 
 

A proposta educativa que a seguir apresentamos decorre essencialmente da análise crítica dos 

relatórios de autoavaliação do Agrupamento e de avaliação do plano anual de atividades (PAA), da análise 

SWOT e da constatação das idiossincrasias do agrupamento anteriormente expostas e tendo em conta a 

missão desta instituição de ensino que a seguir vamos referir. 

2.1. Oferta Educativa 

O Agrupamento pretende continuar com uma oferta educativa rica e variada, opção estratégica que 

permite adequar as respostas educativas às necessidades e expectativas de todos os que o procuram. 

 

 
 

● Educação Pré-escolar 

● Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) 

● Ensino Secundário 

o Cursos Científico Humanísticos 

o Curso de Ciências e Tecnologias 

o Curso de Ciências Socioeconómicas 

o Curso de Línguas e Humanidades 

● Cursos Profissionais 

o Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

o Técnico em Animação de Turismo 

o Técnico de Frio e Climatização 

o Técnico Auxiliar de Farmácia 

o Técnico Administrativo 

o Técnico de Eletrónica Automação e Computadores 

● Ensino Noturno 

o Ensino Recorrente: 

▪ Curso de Ciências e Tecnologias 

▪ Curso de Línguas e Humanidades 

o EFA Secundário – Técnico Auxiliar de Saúde 

● Centro Qualifica
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2.2. Missão, Visão - Princípios e Valores 

 

 
A missão do Agrupamento de Escolas n.º1 de Gondomar é responder às necessidades no que respeita 

à educação da população da sua área de influência. 

O Agrupamento deve ser um modelo de ensino público de qualidade no concelho de Gondomar, 

possibilitando o desenvolvimento das competências STEAM levando à participação ativa em projetos / 

concursos de abrangência interna, local, nacional e internacional. Pretende dar respostas educativas 

inclusivas e diferenciadas, desde a educação pré-escolar até à educação de adultos, valorizando a educação 

para a cidadania, a educação para a saúde, bem-estar e ambiente. Apostamos na inovação pedagógica que 

destacamos com o Plano de Inovação para o ensino básico - IR MAIS ALÉM e as novas opções curriculares 

que fizemos com respeito pela autonomia curricular prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e que 

podemos consultar no plano curricular para o desenvolvimento de aprendizagens. 

Vamos criar um ambiente propício à aprendizagem, em todas as escolas do Agrupamento, e 

proporcionar o desenvolvimento de competências, onde as crianças e os alunos adquirem as múltiplas 

literacias que precisam de mobilizar para responder às exigências de mudanças e de imprevisibilidades do 

momento em que vivemos. 

Pretendemos dar respostas educativas diferenciadas, desde a educação pré-escolar até à educação de 

adultos, valorizando sempre a educação inclusiva, a educação para a cidadania, a educação para a saúde, 

bem-estar e ambiente, a inovação pedagógica que destacamos com o Plano de Inovação- IR MAIS ALÉM. 

Assim comprometemo-nos a: 

● Dotar os jovens com valores humanistas que visem a construção de uma sociedade mais justa 

e respeitadora da dignidade humana; 

● Desenvolver uma cultura científica que permita compreender, decidir e intervir em diferentes 

realidades; 

● Promover o desenvolvimento da capacidade de aprender ao longo da vida; 

● Garantir a inclusão de todos os alunos nos vários contextos educativos; 

● Fomentar a adaptação a novos contextos e/ou novas realidades; 

● Consciencializar a comunidade educativa para as questões da sustentabilidade, necessárias à 

manutenção da civilização humana; 

● Incentivar o respeito por si e pelos outros; 

● Dinamizar o gosto pela aprendizagem, pela reflexão, com vista a alcançar um ensino de 

qualidade; 

● Desenvolver a capacidade de ser perseverante face às dificuldades; 
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● Consciencializar para a necessidade de se adotar um pensamento crítico e criativo, de modo a 

querer aprender sempre mais; 

● Fomentar a autonomia, do respeito e aceitação da diferença; 

● Qualificar os jovens, com base no  rigor, exigência, inovação e profissionalismo  para um 

mercado de trabalho competitivo, global e em constante mutação; 

● Promover o trabalho colaborativo e da gestão flexível do currículo para garantir a 

aprendizagem e o processo de formação dos alunos e dos professores; 

● Implementar rotinas de autorreflexão sobre práticas adotadas, com vista à definição das 

necessidades de formação que contribuam para melhorar as aprendizagens e diversificar 

estratégias na prática letiva; 

● Dinamizar atividades, cuja finalidade seja o reforço da cultura do Agrupamento e que 

proporcionem a participação dos diferentes setores da comunidade educativa; 

● Incentivar um maior envolvimento e corresponsabilização das famílias com vista à obtenção 

do sucesso educativo e à adoção de comportamentos e atitudes socialmente aceitáveis; 

● Preservar as condições de conforto e tecnológicas das Escolas do Agrupamento, rentabilizando 

a eficiência/eficácia dos meios disponíveis. 

● Dar resposta às necessidades sentidas no âmbito do percurso educativo selecionado pelos 

alunos e de formação do pessoal docente e não docente; 

● Implicar as BE/CRE na ocupação plena dos tempos escolares e na articulação com as estruturas 

pedagógicas, para promover as literacias da leitura, informação, digital e mediática; 

● Continuar com as práticas anuais de autoavaliação no seio de todas as estruturas; 
 
 
 
 

2.3. Metas a Alcançar 

No sentido de continuar a promover o sucesso educativo, definiram-se metas que se pretendem 

alcançar no tempo de duração deste Projeto Educativo. Por isso, apresentam-se, seguidamente, essas metas 

e as formas a utilizar para medir a sua consecução. 

 

 

Metas gerais a atingir 
 

Indicadores de medida 

  Fomentar uma maior articulação entre 
os diferentes ciclos 

Registos efetuados pelos diferentes educadores / 
professores dos diferentes ciclos 

Superar ou igualar a taxa de conclusão 
dos ciclos do AEG1 relativamente à 
média nacional 

Taxa de conclusão a nível nacional 
Taxa de conclusão a nível interno 

Superar a média dos resultados dos 
exames nacionais em todas as 
disciplinas e ciclos 

Resultados da avaliação externa nacional 
Resultados da avaliação externa no AEG1 
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Superar as taxas de transição nos 
ensinos básicos e secundário tendo 
como referência a média nacional 

Taxa de transição a nível nacional 
Taxa de transição a nível interno 

Melhorar as taxas de percursos diretos 
de sucesso tanto no EB, como no ES 

Percentagem de alunos que conclui cada ciclo no tempo 
previsto 
Percentagem  de  alunos  que  obtém  positiva  nos  exames 
nacionais, após um percurso sem retenções 
Posição  das  escolas  do  AEG1  face  às  outras  escolas  do 
concelho de Gondomar 

Melhorar as taxas de sucesso pleno em 
todos os ciclos 

Resultados na avaliação interna 

Fixar todos os alunos no AEG1 ao longo 
de todo o percurso escolar 

Número  de  alunos  que  solicitam  transferência  antes  de 
completar o 12.ºano 

Aumentar a taxa de conclusão em 
modalidades de Ensino e Formação 
Profissional (EFP) 

Percentagem de alunos/formandos que completam cursos 
de EFP inicial, obtendo uma qualificação, em relação ao total 
dos alunos/formandos que ingressam nesses  cursos 
considerando o último triénio ( indicador nº4 do EQAVET). 

Aumentar  a  taxa  de  colocação  após 
conclusão de modalidades de EFP 

Proporção de alunos/formandos que completam o curso de 
EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação 
(incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 
12-36 meses após a conclusão do curso, tendo como 
referência o último triénio ( indicador nº5 do EQAVET) 

Aumentar o n.º de formandos que 
aplicam as competências adquiridas no 
curso de EFP no local de trabalho e 
melhorar o grau de satisfação dos 
empregadores 

Percentagem de alunos/formandos que trabalham em 
profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de 
Educação e Formação que concluíram, tendo como 
referência o último triénio 
Grau de satisfação dos empregadores com os formandos que 
completaram um curso de EFP, tendo como referência o 
último triénio (indicador nº6 do EQAVET) 

Aumentar a frequência de ações de 
formação pelo pessoal docente, 
conforme plano estabelecido, aplicando 
uma política de formação centrada no 
contexto educativo e profissional do 
Agrupamento 

Número de docentes que frequentem as ações 

Impacte da formação na prática docente 

Aumentar  o  número  de  alunos   que 
participam em projetos 

Divulgação dos projetos 
Impacte dos projetos nos resultados dos alunos 

Aumentar o nº de ações de formação do 
pessoal não docente, conforme plano 
estabelecido 

Número de assistentes operacionais e técnicos 
administrativos que frequentem as ações 

 

Impacte da formação na atividade exercida 

Potenciar as Parcerias e Protocolos com 
outras  instituições 

Nº de Protocolos e parcerias estabelecidos 
Impacte dos protocolos e parcerias estabelecidos 



PROJETO EDUCATIVO/2021-2024 

23 
 

 

3. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação anual e final do Projeto Educativo é indispensável para saber em que medida está a ser 

cumprido ou não, se há constrangimentos não previstos, se é necessário fazer adaptações ou reorientações, 

quer para a ação imediata, quer tendo em vista a futura revisão. 

Todo este processo regular-se-á pelos seguintes princípios: 

Participação; 

Transparência; 

Melhoria contínua. 

Anualmente, apresentamos ao Conselho Geral o relatório de execução do Plano Anual de Atividades 

que consubstancia o conteúdo deste Projeto Educativo do Agrupamento. Esse relatório de execução do PAA 

é elaborado pela equipa de autoavaliação e utilizará várias fontes, a saber, o relatório dos resultados 

escolares, os relatórios de autoavaliação dos departamentos e de todas as estruturas intermédias, o relatório 

de impacte da avaliação dos docentes na prática educativa, o relatório da avaliação do Plano de Inovação, o 

relatório dos projetos, o relatório da equipe multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, o relatório do 

Plano Nacional das Artes e o relatório do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas, entre 

outros. Decorrente da verificação do grau de cumprimento de cada uma das metas estabelecidas, o relatório 

final de ano deve fazer sugestões a constar nos documentos orientadores da vida escolar do ano letivo 

seguinte (RI, PCDA, PAA, ...) e apresentá-las ao Conselho Geral. 

No final da vigência deste PEA com base nas metas e os indicadores previamente estabelecidos a 

equipa de autoavaliação, coordenada pela Diretora do Agrupamento, deve apresentar um balanço do 

trabalho realizado nos três anos com base, tendo em vista verificar o grau de concretização deste PEA. Para 

além dos resultados, deve ter em conta o processo de elaboração e de implementação deste Projeto e o 

desenvolvimento das diferentes atividades. Valorizar-se-á a análise dos processos utilizados pelo 

Agrupamento, de modo a conduzir a uma melhoria das práticas pedagógicas e do serviço educativo. 

Este Projeto Educativo tem a vigência de três anos. 
 
 
 
 

 
FIM 
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