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Na História Natural dos sentimentos  
tudo se transformou.  
O amor tem outras falas,  
a dor outras arestas,  
a esperança outros disfarces,  
a raiva outros esgares. 
António Gedeão 
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INTRODUÇA*O/	ENQUADRAMENTO	
 

O presente relatório plurianual reflete o grau de consecução do Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas António Gedeão, nas suas vertentes qualitativa e quantitativa.  

A sua elaboração, sob responsabilidade do Diretor, do Conselho Pedagógico e da Comissão de Avaliação 

Interna do Agrupamento, teve em conta várias fontes de informação elencadas ao longo dos pontos 

tratados.   

O Projeto Educativo, aprovado e em vigor desde o ano letivo 2016/2017, foi sujeito a uma avaliação 

contínua no final de cada período, semestre e ano letivo, quer pelos dos relatórios das equipas de 

avaliação interna do Agrupamento, quer pelos relatórios de execução de atividades apresentados pelo 

Diretor.  

Com um horizonte traçado para três anos, foi necessário prolongar a vigência do Projeto Educativo devido 

às alterações impostas pela pandemia ao normal funcionamento das escolas. Também por esta razão, 

urge a sua renovação. 

Chegado o momento de restruturar e repensar o Agrupamento na sua Missão, Valores e Autonomia 

Pedagógica, à luz das novas exigências e transformações da atual Escola Pública, importa aprender com 

o trabalho efetuado até ao momento, mantendo a qualidade e melhorando o desempenho. É esta a 

importância deste relatório, enquanto primeiro passo para a consecução do novo Projeto Educativo. É a 

partir da sua análise, com os dados apresentados, que decidiremos o rumo do Agrupamento.  

De 2016/2017 até à data muito mudou no mundo, levando a transformações profundas da sociedade. A 

Escola, enquanto espelho dessa sociedade, tem que refletir (sobre) essa transformação e reinventar-se, 

mostrando uma visão adaptada às novas exigências educativas.         

Nas suas linhas gerais, este documento está estruturado em torno de um grande eixo:  

•  Cumprimento das metas estabelecidas;  

Este eixo subdivide-se respetivamente em domínios e metas específicas, em conformidade com o 

determinado pelo Projeto Educativo.   
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2.	CUMPRIMENTO	DAS	METAS	ESTABELECIDAS	 	
 

2.1.	DOMINIO:	PRESTAÇA2O	DE	SERVIÇOS	EDUCATIVOS	
 

DIVERSIDADE DA OFERTA FORMATIVA 

Objetivos Metas Indicadores 

Aumentar a diversidade de 

cursos cientifico-humanísticos e 

saídas profissionalizantes. 

Diversificar uma oferta formativa 

coerente e de qualidade, de forma a 

promover a procura do Agrupamento. 

• Prioridade nas matrículas; 

• Percentagem de formandos que concluem 

e são inseridos no mercado de trabalho. 

 

A Oferta Formativa foi diversificada de acordo com as solicitações dos alunos, espelhadas nas pré-matrículas, quer 

ao nível dos cursos cientifico-humanísticos, quer nas disciplinas de opção do 12.º ano. A resposta a estas 

solicitações promove a procura pelo nosso Agrupamento.  

No que se refere aos cursos profissionais, propostos de acordo com o levantamento das necessidades do mercado 

de trabalho do nosso Concelho e com as referências tutelares, uma elevada percentagem dos alunos que neles 

ingressa concluem com sucesso a sua formação, revelando-se responsáveis e cumpridores nos seus estágios 

profissionais, sendo inseridos no mercado de trabalho. 

 

Evidência: atas do Conselho Pedagógico e de Conselhos de Turma, participação anual nas reuniões tutelares sobre 

a Rede Escolar concelhia. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Indicadores 

Melhorar a intervenção 

pedagógica das Escolas, 

Departamentos, Grupos de 

Recrutamento, Áreas 

Disciplinares e Conselhos de 

Turma e dos respetivos agentes. 

 

Promover uma melhor 

articulação/sequencialidade entre 

os níveis/ciclos de ensino. 

• Número de registos/ações de planificação e de 

ajustamento dos planos, no âmbito das 

diferentes estruturas de gestão pedagógica (em 

ata ou outros instrumentos de registo); 

• Relatórios trimestrais ou anuais das diferentes 

estruturas envolvidas; 

• Nº de ações planificadas/ concretizadas. 

 
A melhoria da intervenção pedagógica passa pela recolha de dados relativos: 

¾ ao sucesso/ insucesso dos alunos dos diferentes níveis de ensino, nas diferentes disciplinas; 

¾ aos apoios ministrados;  

¾ à indisciplina; 
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¾ ao acompanhamento do percurso escolar pelos Encarregados de Educação;  

¾ à participação em Projetos/ Clubes. 

A análise conjunta dos dados recolhidos, realizada pelos diferentes Departamentos/ Grupos de Recrutamento/ 

Áreas Disciplinares, reflete-se no ajustamento de planificações e no delinear de estratégias capazes de colmatar as 

lacunas evidências pelos dados recolhidos, conduzindo à melhoria dos resultados dos alunos. 

As reuniões de trabalho promovem igualmente a articulação entre disciplinas afins, mas também a articulação 

vertical que dá resposta à sequencialidade dos conteúdos nos diferentes níveis de ensino. 

Nos Conselhos de Turma, o Plano de Turma é adaptado ao longo do ano letivo tendo em conta as dificuldades 

diagnosticadas quer ao nível das aprendizagens, quer ao nível do comportamento.  

No que se refere à indisciplina, e atendendo a que esta não é um problema que se restringe à sala de aula e à 

escola, criaram-se procedimentos que visam o seu decréscimo, nomeadamente a responsabilização dos 

Encarregados de Educação, através de uma constante intercomunicação com os Diretores de Turma para a 

implementação de formas de atuação conjunta; o recurso a metodologias de ensino ativas, promotoras de aulas 

dinâmicas, motivadoras e mais ajustadas às dificuldades de cada um; o incentivo à participação em projetos e 

clubes, onde se desenvolve o relacionamento interpessoal, a autonomia e responsabilidade, o pensamento crítico 

e criativo, entre outras competências, possibilitando a integração global do aluno. 

Também o Plano Anual de Atividades (PAA) constitui um documento elaborado a partir da reflexão conjunta, de 

todas as estruturas do agrupamento, que espelha uma articulação horizontal e vertical através das diferentes 

atividades propostas, igualmente planeadas atendendo à participação ativa e motivada dos alunos. 

 
Evidência: atribuição de duas horas semanais da componente não letiva a todos os professores; atas de 

Departamentos/ Grupos de Recrutamento/ Áreas Disciplinares; relatórios da Comissão de Avaliação Interna do 

Agrupamento (CAIA); relatórios de avaliação do PAA. 

 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Objetivos Metas Indicadores 

Proporcionar respostas 

adequadas às necessidades 

educativas de todos os alunos, 

independentemente do grau e 

natureza. 

Corresponder, de modo flexível e 

diversificado, às diferentes 

necessidades dos alunos. 

 

• Número de alunos sujeitos a medidas de apoio 

e resultados das medidas implementadas; 

• Número de alunos com NEE;  

• Taxa de utilização dos recursos materiais e 

tecnológicos disponibilizados; 

• Relatório de autoavaliação da BE/CRE;  

• Resultados escolares dos alunos com PAPI. 
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No sentido de proporcionar respostas adequadas às necessidades educativas dos alunos, independentemente do 

grau e natureza e atendendo à especificidade dos alunos com necessidades educativas especiais, cujo 

acompanhamento deve ser mais individualizado, fez-se o levantamento do número de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) sujeitos a medidas de apoio, que consta nas tabelas que se seguem. 

 

Alunos ao Abrigo do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro 

Anos de 
escolaridade 

Pré 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Nº alunos 
2016/2017 

17  4   18 13  14  16  10   12  16 6  4  1  6  

Nº alunos 
2017/2018 

10 11 6 14 16 15 19 12 12 16 1 2 --- 

 

Alunos ao abrigo do Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, apoiados pela Educação Especial 

Medidas Universais 
Anos de 

escolaridade 
Pré 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Nº alunos 
2018/2019 

 4  3  11  7 12   9  6 8  4  4   4 0   0 

Nº alunos 
2019/2020 

5 6 4 12 10 11 13 3 10 4 5 4 0 

Nº alunos 
2020/2021 

7 2 9 6 13 12 14 9 4 8 2 2 4 

 
Medidas Seletivas 

Anos de 
escolaridade 

Pré 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Nº alunos 
2018/2019 

4  3  11  7  12   9 6   8 4   4  4 0   0 

Nº alunos 
2019/2020 

5 6 4 12 10 11 13 3 10 4 5 4 0 

Nº alunos 
2020/2021 

7 2 9 6 13 12 14 9 4 8 2 2 4 

 
Medidas Adicionais 

Anos de 
escolaridade 

Pré 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Nº alunos 
2018/2019 

0  2   1 1  1   2  4 3  1   2 0  0  0  

Nº alunos 
2019/2020 

0 0 0 1 1 3 6 2 3 1 2 0 0 

Nº alunos 
2020/2021 

0 0 2 2 2 2 6 3 3 1 1 1 0 
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Na tentativa de responder de modo flexível e diversificado às diferentes necessidades dos alunos utilizaram-se as 

Bibliotecas Escolares (BE) como espaços essenciais de apoio pedagógico, promovendo a articulação com os vários 

Departamentos, Grupos de Recrutamento e Departamento de Educação Especial/EMAEI. 

Destacam-se as ações desenvolvidas ao longo do quinquénio, com o propósito de aduzir soluções capazes de ir ao 

encontro das necessidades educativas dos alunos do Agrupamento, apresentando-se as taxas de utilização 

concernentes.   

• Utilização da Coleção  

¾ Empréstimo: domiciliário, presencial, sala de aula ou outros espaços; 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Domiciliário Presencial 
Sala de aula/ 

outros espaços 
Domiciliário Presencial 

Sala de aula/ 

outros espaços 
Domiciliário Presencial 

Sala de aula/ 

outros espaços 

EB Alfeite 25% 8% 1% 33% 8% 1% 96% 8% 1% 

EB CP1 25% 8% 0% 66% 8% 0% 77% 8% 0% 

EB CP2 25% 8% 0% 13% 8% 0% 51% 8% 0% 

EB L3 25% 8% 0% 48% 8% 0% 51% 8% 0% 

EBCCS 6% 4% 7% 6% 7% 14% 8% 9% 15% 

ESAG 25% 26% 16% 22% 20% 13% 21% 29% 17% 

 

• Utilização da Biblioteca Escolar 

¾ Equipamentos – PC’s de secretária/Portáteis; 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 
Atividades 

Extracurriculares 

Atividades 

curriculares 

Atividades 

Extracurriculares 

Atividades 

curriculares 

Atividades 

Extracurriculares 

Atividades 

curriculares 

EB Alfeite 33% 67% 0% 0% 33% 67% 

EB CP1 33% 67% 0% 100% 33% 67% 

EB CP2 33% 67% 0% 100% 33% 67% 

EB L3 25% 75% 0% 100% 33% 67% 

EBCCS 75% 25% 72% 28% 72% 28% 

ESAG 6% 94% 28% 72% 27% 73% 

 

Da análise dos dados recolhidos observa-se que apesar de existir uma política de empréstimo sedimentada no 

Agrupamento, as bibliotecas do agrupamento apresentam maior taxa de utilização para o desenvolvimento de 

atividades curriculares e extracurriculares com equipamento digital. 

É importante realçar que as BE do Agrupamento desenvolvem, em parceria com outras entidades, atividades 

diversificadas e motivadoras, no sentido de proporcionar um vasto leque de opções à comunidade educativa, 

divulgando-as através dos seus Blogue e Newsletters, contribuindo para a promoção do sucesso de todos, 

independentemente das suas capacidades. 
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O acompanhamento dos alunos no seu processo de aprendizagem é fundamental para o respetivo sucesso, sendo 

importante implementar medidas que incrementem a igualdade de oportunidades, assentes em estratégias 

diferenciadas que promovam um efetivo desenvolvimento de todos os alunos. Foi neste enquadramento que 

surgiu o plano de acompanhamento pedagógico individual (PAPI), revogado pelo Decreto-Lei 55/2018, de 6 de 

julho. 

 

Resultados escolares de alunos com PAPI 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Anos 
% de alunos com PAPI 

Transitados/ Aprovados 

% de alunos com PAPI 

Transitados/ Aprovados 

% de alunos com PAPI 

Transitados/ Aprovados 

1.º Ano 82,4% 100% 100% 

2.º Ano 60,9% 80% 80% 

3.º Ano 95,8% 96,7% 92,3% 

4.º Ano 93,5% 90% 100% 

5.º Ano 75,1% 61,8% 91,2% 

6.º Ano 84,9% 56,1% 95,7% 

7.º Ano 64,1% 78,7% 83,9% 

8.º Ano 94,5% 38,3% 77,2% 

9.º Ano 100% 40,3% 85,7% 

 

Evidência: Relatório do CAIA; Relatório de autoavaliação da BE/CRE. 

 
 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

Objetivos Metas Indicadores 

Educar para a cidadania. Incrementar a Educação para a 

Cidadania. 

• Nº de atividades/ projetos aprovados e 

respetivos relatórios de avaliação. 

 

A Educação para a Cidadania é desenvolvida ao nível do 2º e 3º ciclos, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

de acordo com a legislação, através de projetos que se inscrevem nos temas dos domínios obrigatórios e opcionais, 

da Estratégia de Educação para a Cidadania, aprovados em Conselho Pedagógico. No ensino secundário, os projetos 

desenvolvidos neste âmbito funcionam num regime de transversalidade, não havendo uma disciplina específica. 

No sentido de definir estratégias para a implementação destes projetos, realizaram-se reuniões de trabalho. 

 

Evidência: Documento – Estratégia do Agrupamento de Educação para a Cidadania, atas do Conselho Pedagógico 

e de Conselhos de Turma. 
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PRÁTICA LETIVA 

Objetivos Metas Indicadores 

Acompanhar a prática letiva em 

sala de aula. 

Mobilizar práticas de ensino e de 

supervisão com vista à melhoria do 

desempenho docente.  

• Relatórios e atas dos Departamentos, Grupos 

de Recrutamento e outros;  

• Nº de ações registadas em relatório e em ata. 

 

O acompanhamento da prática letiva foi efetuado em reuniões específicas, que permitiram elaborar planificações, 

partilhar materiais didáticos e de avaliação, bem como desenvolver atividades, projetos e clubes, em trabalho 

colaborativo e reflexivo, no intuito de potenciar a articulação curricular e melhorar a prática letiva.  

A mobilização de práticas letivas realizou-se através de: 

- Intervisão pedagógica, a qual permite a partilha de estratégias de sucesso, em sala de aula, possibilitando a sua 

adoção, pelos intervenientes envolvidos no processo, no sentido de melhorar a sua prática letiva; 

- Coadjuvação docente, que permite um acompanhamento mais individual dos alunos, reforçando as 

aprendizagens por grupos de nível; 

- Trabalho a pares no sentido de aferir metodologias de intervenção pedagógica e produzir materiais didático-

pedagógicos. 

 

Evidência: atribuição de duas horas semanais da componente não letiva a todos os professores; atas de 

Departamento/ Grupos de Recrutamento/ Áreas Disciplinares. 
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2.2.	DOMINIO:	RESULTADOS	ESCOLARES	
 

SUCESSO ESCOLAR 

Objetivos Metas Indicadores 

Aumentar a média das 

classificações internas; 

 

Reduzir as retenções e 

reprovações. 

Promover a qualidade do sucesso 

escolar a partir do cumprimento 

dos programas/disciplina, em 

relação ao ano letivo anterior, 

mantendo a média positiva na 

generalidade das disciplinas. 

 

• Taxas de transição por ano/ciclo calculadas a 

partir das pautas dos resultados escolares 

finais do 3º período (após exames, no caso do 

9º, 11º e 12º anos) e extraídas da plataforma 

MISI; 

• Nº de alunos transitados ou aprovados, por 

disciplina, no final de cada ano de 

escolaridade. 

Aumentar a qualidade do 

sucesso escolar. 

• Taxa de alunos com parâmetros de avaliação 

positivos ou negativos e níveis calculada a 

partir do Registo de Avaliação de cada aluno 

(1º ciclo);  

• Taxa de alunos sem qualquer classificação 

negativa (2º e 3º ciclos e secundário);  

• Resultados escolares dos alunos sujeitos a 

apoio;  

• Resultados dos projetos e atividades previstas 

nas medidas educativas prioritárias;  

• Nº de alunos que frequentaram os espaços de 

apoio curricular. 
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As tabelas que se apresentam abaixo são indicadores das taxas de sucesso escolar do Agrupamento, no quinquénio 

de vigência do Projeto Educativo. 

 
ENSINO BÁSICO 

1º CICLO 

Disciplinas 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

2º ano 4º ano 2º ano 4º ano 2º ano 4º ano 2º ano 4º ano 2º ano 4º ano 

Português 90,1% 99,1% 93,3% 97,3% 93,8% 98,1% 95,0% 96,9% 90,3% 97,7% 

Matemática 84,8% 91,1% 85,2% 90,7% 94,2% 95,1% 93,9% 95,9% 89,8% 94,5% 

Inglês  100%  98,4%  98,5%  100%  95,9% 

Estudo do Meio 94,2% 99,6% 97,1% 98,9% 97,8% 98,5% 100% 99,0% 95,2% 98,2% 

Expressões 99,6% 100% 99,0% 100% 100% 100%  100%  100% 

Ed. Física       100%  100%  

Exp. Artística       100%  100%  

Apoio Estudo       98,3% 99,5% 95,2% 99,1% 

Cid. Desenvolvimento       100%  100%  

Of. Complementar         100% 100% 

 
 Superou 

 

Para a avaliação da taxa de sucesso escolar no 1º ciclo do Ensino Básico selecionaram-se os 2º e 4º anos, uma vez 

que no 2º ano realizam-se Provas de Aferição e o 4º ano é final de Ciclo pelo que se considera retratarem o sucesso 

do agrupamento, a nível deste ciclo de ensino. 

Pela análise do quadro verifica-se uma tendência geral para o aumento da taxa de sucesso escolar, na vigência do 

Projeto Educativo. É de notar que esta tendência é menos acentuada nos anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021, 

que se explica pela turbulência imposta pela pandemia, exigindo uma adaptação abrupta do processo de ensino, 

com algumas consequências na consolidação das aprendizagens.  

Ainda assim, pode concluir-se dos resultados obtidos neste ciclo de ensino que a taxa de sucesso escolar é, na 

globalidade, elevada e com uma evolução tendencialmente crescente. 
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2º CICLO 

 
 Superou 

 

A análise dos resultados dos alunos do 2º ciclo, referentes ao quadriénio 2016/2017 a 2019/2020, permite 

comprovar uma taxa de sucesso escolar crescente na generalidade das disciplinas.  

Salienta-se a taxa de sucesso escolar, no final do ciclo e no ano de 2019/2020, superior a noventa por cento nas 

doze disciplinas analisadas. No ano letivo de 2020/2021, ainda que pouco significativa, verifica-se uma ligeira 

descida nas taxas de sucesso, consequência das imposições de um estado pandémico, nomeadamente dos 

intermitentes períodos de confinamento. 
 
 
  

Disciplinas 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

5º ano 6º ano 5º ano 6º ano 5º ano 6º ano 5º ano 6º ano 5º ano 6º ano 

Português 94,3% 95,1% 92,8% 96,5% 94,0% 94,0% 95,0% 98,3% 95,5% 94,4% 

LE I - Inglês 91,4% 70,5% 94,2% 91,5% 95,1% 94,0% 95,0% 97,8% 95,1% 94,4% 

Matemática 76,7% 70,5% 74,4% 78,5% 80,8% 78,8% 92,0% 91,7% 83,8% 88,9% 

Hist. Geog. Port. 90% 94,5% 93,7% 97,0% 94,5% 94,9% 98,5% 98,9% 96,1% 89,4% 

Ciências Naturais 91,4% 91,8% 93,7% 98,0% 95,1% 99,5% 99,0% 100% 95,0% 97,5% 

Ed. Tecnológica 95,1% 97,3% 94,5% 100% 99,4% 99,6% 99,0% 100% 98,9% 97,5% 

Ed. Visual 96,7% 97,3% 96,0% 99,0% 98,9% 96,8% 100% 100% 99,4% 98,0% 

Ed. Musical 96,6% 97,8% 97,7% 97,4% 97,2% 99,5% 100% 98,3% 100% 94,9% 

Ed. Física 99,1% 99,5% 98,7% 99,0% 100% 100% 100% 98,3% 99,4% 99,5% 

Ed. M. R. Católica     100% 85,7% 100% 100%   

Cid. Desenvolvimento     100%  100% 99,5% 99,4% 97,0% 

TIC     100%  99,5% 98,3% 99,4% 97,0% 
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3º CICLO 

 
 Superou 

 

 

A análise dos resultados dos alunos do 3º ciclo, referentes ao quadriénio 2016/2017 a 2019/2020, reflete um 

crescimento da taxa de sucesso escolar, na generalidade das disciplinas.  

Destaca-se a taxa de sucesso superior a noventa por cento no final do ciclo, no ano de 2019/2020, na maioria das 

disciplinas analisadas. No ano letivo de 2020/2021, regista-se uma ligeira descida nas diferentes disciplinas do 7º 

e 9º anos, enquanto no 8º ano, observa-se um aumento relativo do sucesso na maioria das disciplinas. Esta 

incongruência na taxa de sucesso dos diferentes anos de escolaridade justifica-se, no caso do 7º ano, pela 

adaptação a um novo ciclo de ensino integrado num espaço escolar de maior amplitude etária, o que condiciona 

um tratamento mais individual; para o 9º ano, pela adaptação às exigências de um ensino pré-secundário, numa 

envolvência pandémica, com as comprovadas imperfeições do processo Ensino a Distância (E@D). 

A disciplina de Matemática é aquela que apresenta uma taxa de sucesso mais baixa ao longo dos anos analisados, 

verificando-se que no ano de 2020/2021 registou um sucesso acima dos 61%. 

 
 
 

Disciplinas 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

7º 

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

7º 

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

7º 

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

7º  

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

7º 

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

Português 73,9% 89,8% 93,9% 89,4% 90,3% 96,8% 79,3% 82,7% 90,6% 94,7% 94,3% 97,3% 85,6% 95,9% 89,9% 

LE I - Inglês 77,2% 95,4% 97,4% 90,3% 96,5% 90,6% 84,9% 83,2% 89,7% 94,7% 80,1% 98,3% 89,1% 96,6% 78,3% 

LE II - Francês 79,1% 83,5% 85,1% 85,5% 86,2% 80,5% 83,5% 76,3% 85,3% 95,8% 95,7% 96,5% 73,2% 90,1% 83,3% 

LE II - Espanhol 100% 96,0%  96,4% 91,7% 100% 98,2% 91,8% 97,9% 96,3% 89,8% 96,5% 89,6% 93,5% 91,1% 

História 76,4% 92,3% 92,2% 91,0% 94,7% 99,2% 82,9% 83,9% 90,6% 93,4% 93,6% 98,3% 79,7% 76,4% 83,0% 

Geografia 78,6% 81,4% 97,4% 82,6% 85,9% 93,8% 78,8% 84,7% 89,7% 93,4% 93,6% 99,1% 81,9% 83,8% 94,6% 

Matemática 57,9% 58,1% 65,2% 58,3% 59,3% 61,0% 68,5% 65,7% 60,7% 85,4% 77,3% 73,7% 64,5% 61,5% 68,2% 

Ciências Naturais 80,7% 98,5% 100% 92,4% 94,7% 98,4% 93,8% 91,2% 99,2% 88,7% 97,2% 100% 79,0% 97,3% 99,2% 

Físico-Química 70,3% 93,8% 86,1% 80,6% 88,5% 87,5% 82,9% 73,7% 89,7% 76,8% 85,1% 91,2% 79,7% 90,5% 79,8% 

Ed. Tecnológica       97,9% 95,5%  86,6% 92,9%  97,8% 95,2% 96,1% 

TIC 90,3% 98,5%  95,8% 100%  98,6% 91,9%  96,6% 97,9%  78,7% 93,2% 91,5% 

Educação Visual 78,6% 95,3% 96,5% 93,6% 88,5% 97,7% 84,8% 91,2% 93,2% 94,0% 90,9% 95,6% 87,5% 84,3% 90,7% 

Educação Física 97,9% 94,6% 99,1% 96,5% 97,4% 97,7% 100% 94,9% 98,3% 94,7% 93,0% 96,5% 94,2% 97,3% 92,3% 

Of. Complementar 89,6% 94,6% 92,2% 100% 98,2% 99,2% 99,3% 96,8% 100% 96,0% 97,9% 88,6% 94,1% 98,7% 100% 

Cid. Desenvolvimento       96,6%   94,7% 89,4%  91,3% 95,3% 98,5% 

Teatro       100% 96,7%  95,9% 97,2%  94,9% 98,0% 100% 
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CEF 2016/2017 2017/2018 

1º Ano 82%  

2º Ano  94% 

 

Os resultados relativos aos Cursos de Educação e Formação retratam a elevada taxa de sucesso escolar dos alunos 

que os frequentaram. Contudo, este tipo de oferta formativa dirige-se a alunos com características específicas, às 

quais os alunos do Agrupamento não correspondem, com reduzida componente formativa e habilitacional. Daí a 

sua descontinuidade. 
 
       

ENSINO SECUNDÁRIO 

CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

 

Disciplinas 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

Português 81,7% 92,9% 88,9% 71,10% 83,5% 78,6% 82,5% 85,7% 94,9% 91,0% 90,5% 98,0% 93,6% 87,3% 100% 

 Inglês 82,1% 95,2% 100% 85,10% 88,2% 100% 80,8% 88,9% 100% 96,2% 91,9% 100% 88,6% 93,6%  

Filosofia 89,3% 96,9%   84,70% 80,2%   93,8% 93,2%   94,8% 95,2%  97,5% 96,9%  

Educação Física 100% 100% 98,4% 98,7% 96,9% 100% 98,7% 98,3% 98,7% 100% 98,4% 96,0% 97,5% 100% 100% 

Matemática A 63,0% 70,0% 84,3% 56,9% 81,0% 71,1% 57,7% 78,8% 94,4% 64,8% 82,4% 77,8% 58,8% 77,8% 76,5% 

Física e Química A 70,4% 63,6%   60,80% 93,0%   57,7% 75,0%   66,7% 86,1%  58,8% 73,2%  

Biologia e Geologia 81,5% 82,2%   86,30% 88,6%   68,6% 94,9%   98,2% 89,5%  88,2% 97,7%  

Geografia A 83,0% 96,4%   69,2% 58,7%   60,7% 81,8%   64,0% 88,5%  71,4% 83,3%  

História A 72,7% 100% 100% 80,80% 80,0% 80,0% 82,8% 95,5% 100% 65,2% 84,6% 100% 78,6% 84,2% 100% 

Psicologia B     100%     100%     100%   100%   100% 

MACS 56,7% 85,7%   80,00% 78,3%   51,7% 81,0%   76,0% 44,0%  67,9% 88,2%  

Biologia      100%     100%     100%   100%   100% 

Química     95,2%     100%     100%   100%   100% 

Sociologia     100%           100%    100%   100% 

Economia A     100%                   

Economia C           100%             

Ciência Política           100%     100%       

Física           100%     100%       

 
 

 Superou 
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Pela análise dos resultados dos alunos do ensino secundário cientifico-humanístico, referentes ao quadriénio 

2016/2017 a 2019/2020, verifica-se uma tendência para o crescimento da taxa de sucesso escolar na globalidade 

das disciplinas.  

No ano letivo 2020/2021 constata-se um decréscimo na taxa de sucesso escolar, nomeadamente nas disciplinas de 

Matemática A, Física e Química A e Biologia/Geologia do 10º ano de escolaridade, justificado pela exigência destas 

disciplinas, num ano de escolaridade de adaptação ao ensino secundário, aliada às dificuldades nas atividades 

letivas que as situações de doença e isolamento profilático impuseram.  

É de referir que as avaliações finais das disciplinas bianuais e trianuais, nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, 

não espelham os 30% da avaliação externa, dado que os exames nacionais foram apenas realizados como provas 

de ingresso, ao contrário do que se verificou nos anos transatos. 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 
 

Cursos Profissionais 2016/2017                   2017/2018                  2018/2019                   2019/2020 2020/2021 

1º Ano 100%   85,8% 92,9% 58,8% 

2º Ano 100% 100%   94,7% 63,6% 

3º Ano 80,7% 73,3% 94,1%  73,7% 
 

No ensino profissional, o sucesso escolar é medido, nos anos inicial e intermédio, pelo número de módulos 

concluídos. A taxa de sucesso escolar, no último ano do curso, mostra que apesar da componente mais prática 

deste tipo de oferta formativa, existem alunos que, por razões diversas, não concluem a sua formação. 

 

RESULTADOS DOS EXAMES NACIONAIS 

Objetivos Metas Indicadores 

Aumentar a média das 

classificações de exame. 

Aumentar os níveis de sucesso nas 

disciplinas sujeitas a exame para 

valores iguais ou superiores à 

média nacional: 3º Ciclo≥ 3; 

Secundário ≥ 10. 

• Taxas de transição por ano/ciclo calculadas a 

partir das pautas dos resultados escolares 

finais do 3º período (após exames, no caso do 

9º, 11º e 12º anos) e extraídas da plataforma 

MISI. 

 

As tabelas que se apresentam equiparam as médias das classificações de exame/provas finais de ciclo (CE) obtidas 

pelos alunos internos do agrupamento e as obtidas a nível nacional, apenas para a 1ª fase, dado que esta fase é a 

mais expressiva porque obrigatória. 
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ENSINO BÁSICO 
 

Disciplinas 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

1ªfase 1ªfase 1ªfase 1ªfase 1ªfase 1ªfase 

Português 56,7% 58,0% 61,8% 66,0% 56,4% 60,0% 

Matemática 48,4% 53,0% 41,3% 47,0% 54,0% 55,0% 

 
Os resultados obtidos pelos alunos do agrupamento nas provas finais de ciclo (9º ano), no triénio 2016/2017 a 

2018/2019, apresentam-se inferiores à média nacional, nas duas disciplinas. Contudo, no ano letivo 18/19, na 

disciplina de Matemática a média das classificações melhorou consideravelmente. 

Neste ciclo, o coeficiente de correlação CIF-CE (classificação final interna-classificação de exame) não tem 

significado expressivo, pois as classificações são dadas por níveis. 

Nesta tabela não se expressam os resultados obtidos nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, uma vez que as 

provas finais de ciclo foram apenas realizadas para conclusão do 9º ano, por alunos que não obtiveram aprovação 

na avaliação sumativa final. 

 
 
ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Disciplinas 
11º Ano 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Biol. e Geologia 8,8 10,3 10,5 10,9 8,9 10,7 12,5 14,0 10,1 12,0 

Física e Química A 11,5 9,9 11,2 10,6 9,5 10,0 11,7 13,2 7,9 9,8 

Geografia A 10,3 11,0 11,3 11,6 11,1 10,3 11,8 13,6 8,6 10,7 

Francês   13,7 12,0       

Filosofia 11,4 10,7 11,0 11,1 11,3 9,8 10,4 13,0 10,4 12,2 

MACS 10,3 10,1 7,0 10,2 9,5 11,0 6,7 9,5 7,5 10,7 

 

Disciplinas 
12º Ano 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Média CE 

(Agrup.) 

Média CE 

(Nacional) 

Português 10,3 11,1 11,3 11,0 10,9 11,8 12,1 12,0 11,1 12,0 

Matemática A 9,7 11,5 11,8 10,9 12,7 11,5 9,6 13,3 9,2 10,6 

História A 10,9 10,3 9,0 9,5 10,2 10,4 13,8 13,4 12,7 12,9 

Economia A 10,3 12,1         

 
 
 

 

 Superou 
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Os resultados obtidos pelos alunos do agrupamento nos exames nacionais no triénio 2016/2017 a 2018/2019, 

apresentam-se, na generalidade, inferiores à média nacional, ainda que a discrepância entre a média interna e a 

média nacional não seja expressiva na maioria das disciplinas.  

Contudo, deve analisar-se esta discrepância à luz das características socioeconómicas da comunidade educativa da 

Escola Secundária, que concentra a sua formação académica no 2º e 3º ciclo. 

Denota-se que em algumas disciplinas a média interna supera a nacional. 

Nos anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021, os exames nacionais foram apenas realizados para efeitos de acesso 

ao ensino superior, verificando-se, em todas as disciplinas, uma média interna inferior à média nacional, 

destacando-se uma diferença mais significativa nas disciplinas de Matemática A e Matemática Aplicada às Ciências 

Sociais. Considerando que estes dois últimos anos letivos foram atípicos devido ao contexto pandémico e o seu 

reflexo nas aprendizagens dos alunos, é possível explicar a disparidade de classificações, mais significativa no 11º 

ano.  

 

O sucesso nas disciplinas sujeitas a exame pode também avaliar-se pela comparação das classificações final interna 

(CIF) e do exame nacional (CE), como se expressa nas tabelas seguintes. 

 

Disciplinas 
11º Ano 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Coeficiente correlação  

CIF-CE 

Coeficiente correlação  

CIF-CE 

Coeficiente correlação  

CIF-CE 

Biol. e Geologia 0,86 0,86 0,73 

Física e Química A 0,85 0,76 0,81 

Geografia A 0,83 0,75 0,61 

Francês  0,75  

Filosofia 0,55 0,69 0,73 

MACS 0,81 0,79 0,59 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas 
12º Ano 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Coeficiente correlação 

CIF-CE  

Coeficiente correlação  

CIF-CE  

Coeficiente correlação  

CIF-CE  

Português 0,73 0,82 0,76 

Matemática A 0,80 0,84 0,80 

História A 0,91 0,31 0,71 

Economia A 0,92   
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Analisando o coeficiente de correlação CIF-CE verifica-se que é próximo de 1 na maioria das disciplinas. Isto significa 

que as variações entre as classificações internas e externas não apresentam grande discrepância, revelando que a 

escola trabalhou no sentido de desenvolver as competências inscritas no perfil do aluno à saída do ensino 

secundário. 

Por outro lado, há a considerar que a avaliação interna não se limita a atribuir classificações, antes considera as 

competências globais do aluno e todas as variáveis externas ao processo de ensino-aprendizagem, pois reconhece 

que o aluno não se desenvolve linearmente, edificando as suas potencialidades para além do quantitativo. Esta é 

a perspetiva avaliativa que explica as disparidades entre as referidas classificações. 

 
Os níveis de sucesso dos alunos do agrupamento são igualmente corroborados pela elevada percentagem de 

alunos que ingressa na 1ª fase de candidatura no ensino superior, como se verifica no quadro seguinte. 

 
 

ALUNOS COLOCADOS NO ENSINO SUPERIOR 

Alunos 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

... candidatos 43 47 61 46 58 

… colocados na 1ª fase 34 79% 41 87% 51 84% 32 70% 28 48% 

... candidatos 17 14 19 23 0 

… colocados na 2ª fase 12 71% 5 36% 4 21% 8 35%   

 

 
 

ABANDONO ESCOLAR 

Objetivos Metas Indicadores 

Prevenir o abandono escolar;  

 

 

Diminuir o abandono escolar para 0% 

a partir das taxas de abandono escolar 

do ano letivo anterior. 

• Nº de alunos em situação de abandono escolar 

 
No que diz respeito ao abandono escolar, obtiveram-se os seguintes valores: 
 

Nível de Ensino 2016/2017                   2017/2018                  2018/2019                   2019/2020 2020/2021 

Ensino Básico 2 2 0 0 0 

Ensino Secundário - Cursos Científico-Humanísticos 0 1 3 1 3 

Ensino Secundário - Cursos Profissionais 0 1 0 0 5 
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Verifica-se que a taxa de abandono no ensino básico diminuiu, sendo mesmo inexistente a partir do ano letivo 

20018/2019.  

No ensino secundário, quer nos cursos científico-humanísticos, quer nos profissionais, não é significativa.  

Sublinhe-se que alguns casos referenciados como abandono escolar correspondem a situações de emigração, em 

que as famílias não declaram formalmente a saída dos alunos do sistema educativo português. 
 
 

OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES

 
 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 1º 

ciclo 

2º 

ciclo 

3º 

ciclo 
Sec 

1º 

ciclo 

2º 

ciclo 

3º 

ciclo 
Sec 

1º 

ciclo 

2º 

ciclo 

3º 

ciclo 
Sec 

1º 

ciclo 

2º 

ciclo 

3º 

ciclo 
Sec 

1º 

ciclo 

2º 

ciclo 

3º 

ciclo 
Sec 

Participação 

disciplinar 
0 20 77 9 0 1 12 1 0 19 15 0 0 12 83 27 0 13 77 21 

Falta 

disciplinar 
0 18 81 21 0 11 11 1 0 25 30 3 0 22 123 19 0 17 59 20 

Repreensão 

escrita 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 19 0 

Medidas de 

integração 
0 3 11  0 0 0  0 10 11  0 0 15 0 0 0 16 0 

Suspensão 0 3 12  0 0 0  0 4 21  0 0 7 1 0 0 3 1 

 

Da análise do número de ocorrências disciplinares verifica-se que há uma maior incidência de indisciplina no 2º e 

3º ciclos do Ensino Básico, com maior expressão no 3º ciclo.  

A discrepância entre o número de participações e faltas disciplinares explica-se pelo facto de existirem casos de 

comportamentos menos adequados, que são penalizados com falta disciplinar, mas que são solucionados, de 

imediato pelo professor. 

Objetivos Metas Indicadores 

Garantir o cumprimento das regras e 

disciplina;  

 

Aumentar a participação e o 

desenvolvimento cívico dos alunos, 

pais/EE, assistentes e outros 

elementos na elaboração dos 

documentos estratégicos da Escola, 

PEA e PAA. 

Melhorar a disciplina e o clima 

relacional reduzindo o número de 

ocorrências disciplinares para 0%. 

• Número de ocorrências e medidas 

aplicadas;  

• Análise em CT das ocorrências e da eficácia 

das medidas aplicadas;  

• Número de atividades promovidas pelas 

estruturas de gestão e Associações de Pais;  

• Número de EE presentes nas reuniões para 

as quais são convocados. 
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As participações disciplinares reportam situações de indisciplina mais gravosas que culminam, dependendo do seu 

nível de gravidade, em medidas sancionatórias como o o encaminhamento para a sala de estudo e a suspensão 

das atividades letivas. 

Os resultados apurados permitem concluir que a indisciplina, ainda que de forma oscilante, é um problema que 

persiste. O Diretor, o Conselho pedagógico e a EMAEI têm um papel fundamental na criação de dinâmicas capazes 

de compreender os motivos que determinam aquele tipo de atitude ou comportamento.  

Na tentativa de responder aos desafios da indisciplina, os professores reuniram os Conselhos de Turma por forma 

a delinear estratégias de supressão das problemáticas dos alunos indisciplinados; envolveram-se os Encarregados 

de Educação nas tomadas de decisão, acerca da forma como implementar as estratégias de remediação de 

comportamentos. 
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2.3.	DOMINIO:	ORGANIZAÇA2O	E	GESTA2O	ESCOLAR	
 

ARTICULAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA 

Objetivos Metas Indicadores 

Garantir o conhecimento / 

interiorização do Projeto 

Educativo. 

 

Articular as atividades do PAA com 

o Projeto Educativo. 

Garantir uma articulação coerente 

entre os diferentes documentos 

orientadores em prol da manutenção 

das linhas estratégicas da política 

educativa do Agrupamento. 

• Número de ações promovidas/ 

concretizadas pelo Conselho Geral/ 

Direção; 

• Aprovação do PAA pelo Conselho Geral; 

• Aprovação do relatório final do PAA. 

 

Sendo o Projeto Educativo (PE) o documento basilar da ação educativa do Agrupamento que orienta a respetiva 

atuação no âmbito da sua autonomia, é dado conhecimento do seu conteúdo à comunidade educativa através da 

publicação e disponibilização na página web do Agrupamento, utilizada regularmente para a 

comunicação/divulgação interna e externa de informação. 

Em reuniões agendadas, ordinária e extraordinariamente, os intervenientes educativos são chamados a refletir 

sobre as atividades que devem ser desenvolvidas atendendo às linhas orientadoras constantes no PE, visando 

desenvolver as competências inscritas no perfil do aluno à saída do ensino secundário. 

 
Evidência: atas do Conselho Geral; atas do Conselho Pedagógico; atas de Departamentos/ Grupos de 

Recrutamento/ Áreas Disciplinares; relatórios de avaliação do PAA; Página Web do Agrupamento. 

 

GESTÃO DE RECURSOS 

Objetivos Metas Indicadores 

Otimizar a gestão dos recursos 

humanos, em termos de pessoal 

docente. 

Otimizar a organização e gestão dos 

recursos humanos e materiais. 

• Taxa de cumprimento dos tempos letivos 

existentes nos horários destinados ao 

trabalho colaborativo entre os professores. 

Otimizar a gestão dos recursos 

humanos, em termos de pessoal 

não docente. 

• Nível de satisfação expresso pela 

comunidade educativa. 

Rentabilizar os recursos materiais 

disponíveis para a realização de 

atividades letivas diversificadas. 

• Taxa de utilização dos equipamentos e/ou 

espaços. 
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O Agrupamento organiza o horário dos professores dando continuidade às equipas pedagógicas de sucesso, com 

ligação às turmas, ao longo do ciclo de escolaridade e/ou de formação. A distribuição dos tempos escolares é gizada 

contemplando o trabalho colaborativo, em tempos não letivos comuns a todos os docentes, proporcionando a 

efetiva articulação vertical e horizontal, em todas as áreas disciplinares.  

O compromisso que os docentes assumem com os seus pares na conceção de planos estratégicos, promotores da 

qualidade e globalidade do processo de ensino-aprendizagem, é evidenciado pelo cumprimento integral dos 

tempos de trabalho colaborativo. Estes são muito valorizados pela comunidade escolar, especialmente pelos 

docentes que os consideram uma mais-valia para a reflexão e partilha de práticas conducentes ao sucesso. São, 

igualmente, momentos de planificação das atividades, letivas e não letivas e dado que são cumpridos nas escolas, 

os recursos materiais são indispensáveis para a sua concretização. Nesta sequência, a taxa de utilização dos 

recursos e espaços é muito elevada. 

Os recursos humanos, relativos ao pessoal não docente, são geridos em termos de agrupamento, de acordo com 

as necessidades de cada uma das escolas. A mobilidade do pessoal não docente, dentro do agrupamento, tem em 

atenção a satisfação dos funcionários. 

 

Evidência: atas do Conselho Geral; atas do Conselho Pedagógico; atas de Grupos de Recrutamento/ Áreas 

Disciplinares. 

 

FORMAÇÃO 

Objetivos Metas Indicadores 

Proporcionar oportunidades de 

formação para o pessoal docente e 

não docente. 

Promover o desenvolvimento 

profissional do pessoal docente e 

não docente através da formação 

contínua em contexto escolar.  

 

• Frequência das ações solicitadas pelo CF 

(Centro de Formação) ou disponibilizadas 

pelo CF; 

• Frequência e índice de interesse / satisfação 

em ações internas. 

 

A Direção do Agrupamento, na pessoa responsável pela formação, faz a auscultação das áreas de interesse e para 

o desenvolvimento de competências do pessoal docente e não docente, procurando responder às necessidades 

de formação no Agrupamento.  

Com a informação recolhida é elaborado, anualmente, o Plano de Formação do Agrupamento, centrado em áreas 

consideradas prioritárias e essenciais, em articulação com o Centro de Formação de Escolas do Concelho de Almada 

(CFECA). A grande maioria das ações propostas no plano de formação tem elevada participação pelos elementos 

do Agrupamento.  
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Evidência: atas das reuniões com o CFECA; atas de Departamento; Plano de Formação do Agrupamento. 

 

UM AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

Objetivos Metas Indicadores 

Promover a ligação entre as escolas 

do Agrupamento, criando um 

sentimento de unidade orgânica. 

Promover uma cultura de unidade 

de Agrupamento. 

• Nº de atividades/ projetos realizados e grau 

de envolvimento da comunidade escolar. 

 

No Agrupamento de Escola António Gedeão a planificação dos eventos/atividades evidencia uma crescente 

preocupação com a abertura ao exterior, projetando a imagem/identidade do Agrupamento, através da 

dinamização de redes sociais, junto da comunidade envolvente. 

Cada Escola do Agrupamento organiza atividades com e para os seus alunos e famílias, como são exemplo o Natal 

cantado em várias línguas, o Saint Patrick's Day, o Dia do Pi, o Dia Mundial da Água no âmbito do Projeto Escola 

Azul, as festas de Final de Ano, entre outras, apelando à participação de toda a comunidade educativa.  

No Agrupamento engendram-se projetos de articulação vertical, como a Filosofia para Crianças – nos 1º e 2ª ciclos 

com a coordenação de um professor do ensino secundário – e o Aprender Ciência na ESAG – onde professores do 

ensino secundário trabalham em estreita colaboração com os professores do 1º ciclo, envolvendo os alunos dos 

dois ciclos de ensino no processo de ensino-aprendizagem –, que para além de providenciar mecanismos essenciais 

às aprendizagens promove a unidade do Agrupamento pelo envolvimento de docentes de diferentes níveis de 

ensino. 

As atividades dinamizadas, no dia do Patrono, são realizadas na escola -sede e destinam-se aos alunos de todos os 

ciclos de ensino.  

Para as atividades implementadas, nas diferentes escolas e por diferentes grupos de alunos, são chamados a 

participar todos os elementos da comunidade educativa, o que contribui para a promoção junto da comunidade 

envolvente de uma imagem do Agrupamento positiva, aberta e ativa. 

 

Evidência: atas dos Conselhos de Turma; Plano Anual de Atividades; Página Web do Agrupamento; Facebook do 

Agrupamento. 
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2.4.	DOMINIO:	LIDERANÇA	
 

LIDERANÇA DAS ESTRUTURAS 

Objetivos Metas Indicadores 

Melhorar os fluxos de comunicação 

das políticas internas que sustentam 

estrategicamente as diferentes 

vertentes de atuação e de 

responsabilidade do Agrupamento:  

Ø Fluxos verticais ascendentes e 

descendentes;  

Ø Fluxos horizontais. 

Reforçar a liderança das estruturas 

de gestão intermédias e de topo. 

• Resultados da análise de todos os dados 

recolhidos relativos à avaliação dos recursos, 

serviços, órgãos e estruturas do 

Agrupamento. 

 

A gestão de um Agrupamento de Escolas de sucesso assenta, obrigatoriamente, numa liderança de proximidade, 

de cariz democrático e promotora da participação plena da comunidade nas escolhas e caminhos a percorrer.  

Procurando corresponder a uma gestão desta natureza, as diferentes estruturas de supervisão e coordenação, 

intervenientes no processo educativo são envolvidas nas tomadas de decisão relativas às problemáticas inerentes 

à gestão do Agrupamento. Esta gestão partilhada operacionaliza-se através do desenvolvimento da capacidade das 

lideranças intermédias, com recurso a formação específica, e pelo estabelecimento de mecanismos de 

comunicação interna entre as estruturas de liderança intermédia e de topo, assentes em ferramentas digitais, 

sempre disponíveis e de rápido acesso, o que possibilita uma atuação concertada, informada e assertiva. 

 

Evidência: Relatórios do CAIA; Atas de Conselho Pedagógico; Atas de Departamento. 

 

 

PARCERIAS, PROTOCOLOS E PROJETOS 

Objetivos Metas Indicadores 

Aumentar as parcerias, protocolos e 

projetos. 

Reforçar a cooperação com 

parceiros da comunidade 

envolvente. 

• Nº de parcerias e protocolos assinados e 

respetivos relatórios de avaliação;  

• Nº de projetos concretizados e respetivos 

relatórios de avaliação. 
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O Agrupamento promove a continuidade e criação de parcerias e projetos que tragam impacto pedagógico 

relevante capaz de propiciar aos alunos aprendizagens significativas, assim como protocolos de colaboração de 

âmbito pedagógico, científico e cultural, nas vertentes de investigação e inovação, com outras escolas (nacionais e 

estrangeiras), caso Universidade Nova de Lisboa e outras instituições de ensino superior.  

Estabelece igualmente parcerias com o tecido empresarial local, com a CMA e outras entidades públicas e privadas, 

pensadas também para os alunos dos cursos profissionais e ensino estruturado, com vista à sua plena integração 

na vida ativa. Nesta linha de atuação, o Agrupamento de Escolas António Gedeão tem desenvolvido protocolos de 

colaboração com diversas entidades e empresas da região, quer no âmbito da formação em contexto de trabalho, 

quer na implementação de Plano Individual de Transição (PIT, para jovens com Necessidades Educativas Especiais), 

quer ainda no domínio da cooperação institucional ou do enriquecimento curricular. 

 

A tabela seguinte ilustra bem os projetos em que o Agrupamento se tem vindo a envolver ao longo dos últimos 

cinco anos: 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Escola de Pais X X X   

Programa Ecovalor     X 

EPIS – Empresários para a 
Inclusão Social X X X X  

Plano Nacional de Leitura X X X X X 

Teatro X X X X X 

Clube de Línguas X X X X X 

Inglês +     X 

Escola Embaixadora do 
Parlamento Europeu 

X X X X X 

PAIDEIA X X X X X 

Plano Nacional de Cinema    X X 

Filosofia para Crianças   X X X 

Apoio Tutorial Específico X X X X X 

GeoAprender X X X X X 

Pedro Nunes   X X X 

DOCA     X 

Escola Azul   X X X 

Aprender Ciência na ESAG X X X X  

Gabinete Saber Ciência X X X X X 

Reutilizar é preciso     X 

Artes do Fogo X X X X X 
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Estes dados evidenciam a multiplicidade de projetos que procuram dar resposta às solicitações académicas e 

sociais dos alunos do Agrupamento, de forma a aumentar o grau de qualidade de participação nos mesmos. 

A alteração de projetos, concomitantemente com a continuidade de outros, é concordante com a política de gestão 

educativa que alicerça este agrupamento, cuja conduta se rege por ações que desenvolvem e reforçam as 

qualidades e competências de cada um dos seus intervenientes. 

 

Evidência: atas do Conselho Pedagógico; Protocolos estabelecidos; atas dos Conselhos de Turma dos Cursos 

Profissionais; Atas do Departamento da Educação Especial. 

 

 
 

3.	(GRAU	DE)	CUMPRIMENTO	DOS	COMPROMISSOS	ASSUMIDOS	
 
Por fim, os quadros seguintes apresentam um total de quarenta ações que constam no Projeto Educativo em 

análise, extraídas do Projeto de Intervenção do Diretor e do Plano de Melhoria ou que, não constando 

especificamente nestes documentos, foram sendo assumidas ao longo do quinquénio, nos momentos de avaliação, 

como necessárias para o desenvolvimento do Agrupamento.   

Estas ações enquadram-se na imagem interna e externa do Agrupamento enquanto Unidade Orgânica e Instituição 

Educativa, no âmbito da respetiva autonomia, modernizando-o e aproximando-o mais ainda da Comunidade.    

Na maioria das áreas infere-se um trabalho muito positivo. Em outras, a perspetiva de desenvolvimento. Em poucas, 

a vontade de consecução em futuro próximo.      
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A. Estabelecer os Princípios e Finalidades da Organização 
 
 

 
Ação a desenvolver 

 
Responsável 

Executado  
    Evidência 

Sim Não Em 
Execução 

A.1. Atualizar/Elaborar os documentos orientadores do AEAG  

1 Elaborar os Projetos Educativos do Agrupamento 
(PEA). 

Equipa Avaliação 
Interna X     x Atas do CP e CG 

2 Rever o Regulamento Interno. Conselho Geral   X Ata do CG 
 
3 

Elaborar os Plano Anuais de Atividades e 
promover    o    envolvimento    do    PND,    da 
associação de estudantes e dos EE. 

Conselho 
Pedagógico 

 
X 

   
Ata do CP  

4 Elaborar o Plano Tecnológico e/ou PADDE 
 
 de Capacitação Digital 

Diretor/equipa PADDE X   Ata do CG  

5 Aprovar o Plano de Formação do AEAG Conselho 
Pedagógico X   Ata do CP  

6 Elaborar o Projeto de Educação para a Saúde 
e Educação Sexual. 

Equipa Educação 
para a Saúde X   Ata do CP  

7 Elaborar o Manual de Acolhimento. Direção       x Ata de Direção  
 

 
8 Elaborar a Carta de Qualidade dos Assistentes 

Técnicos e dos Assistentes Operacionais. 
 
Direção, AT e AO 

 
 

    

    x 
Ata de Direção  
 

9 Apresentar    ao    MEC   propostas    de 
requalificação do edificado escolar Direção   x     Atas de Direção e CG 

A.2.  Promover a identidade institucional do AEAG 
10 Elaborar o guia de identidade visual. 

 
Direção, Conselho 
Geral e Conselho  
 Pedagógico 
 

   x   

11 Aprovar o símbolo e logotipo do Agrupamento.   x   Atas do CG, Direção e CP 
 

 
12 

 Elaborar uma newsletter do Agrupamento   

  

  
x 

Atas do CG, Direção e CP 
 

A.3. Desenvolver políticas de gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira 

13 Aperfeiçoar o sistema e procedimentos de 
gestão e controlo orçamental.  

Direção / SAE 

  X CONTAB / GPV 

 
14 

 
Aperfeiçoar o sistema de aprovisionamento / 
Stocks. 

   
X 

ASE / Espaço de 
aprovisionamento de 
Stocks  
 

15 Aperfeiçoar o setor de acompanhamento e de 
execução de projetos. 

   X Contabilidade 

16 Manter atualizado o inventário e cadastro dos 
bens móveis e imóveis do AEAG 

  X SAA 

17 Organizar o arquivo do AEAG nos termos da 
legislação em vigor. 

  X Organização do arquivo 

 

18 

Implementar um sistema de qualidade 
assente em práticas de gestão documental, 
em uniformização de procedimentos, 
definição de matrizes de responsabilidades e 
de soluções de sistematização de processos 
ou fluxos de trabalho e de informação 
(workflow). 

 
 

X 

  

19 Atualizar o Manual de Procedimentos dos 
SAA. X   Ata de Direção / CA 

 

20 Atualizar o Manual de Procedimentos do ASE. X   Ata de Direção/CA 
 

21 Atualizar o Regulamento do Sistema de 
Controlo Interno (RSCI). X   Ata de Direção/CA 
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Laranjeiro, 28 de março de 2022 

 

A Secção Especializada do Conselho Pedagógico para o Projeto Educativo do Agrupamento 
A Comissão de Avaliação Interna do Agrupamento

B.  Reforçar a Qualidade do Serviço e Impacto sobre as Pessoas 
 

 
 

Ação a desenvolver 
 

Responsável 
Executado  

Evidência  Sim  Não     Em 
Execução 

B.1. Promover o circuito informativo e comunicacional interno e externo, de forma a difundir todos os tipos de 
dados relevantes à comunidade escolar e educativa. 

34 Nomear equipa responsável pela Informação, 
Comunicação e Marketing. Diretor/Conselho P.       x Atas de direção/cp 

 
35 

 
Manter atualizada a Página do AEAG. 

Diretor e 
Professor – 
Bibliotecário 

   
X 

 
Página WEB 

 
36 

Divulgar as atividades desenvolvidas no 
âmbito do PAA junto da Comunidade Educativa 
 

 
Direção 

   
X 

E-mails / Dossier de Corres 
 

 
37 Estabelecer como prioritária a comunicação 

eletrónica com os encarregados de educação. 
 
Direção 

   
X 

DT / Plataforma GIAE 

 
38 

Criar uma imagem gráfica do AEAG tendo como 
objetivo a divulgação da oferta formativa e a 
captação de novos alunos. 

Diretor/ Equipa de 
Marketing e 
Comunicação 

  

    

 
x 

 

39 Incrementar a comunicação/ partilha com  
Escolas e Agrupamentos periféricos 

Direção    x   Atas de Direção/CP 

40 Participar nos órgãos locais de ação social     x   Atas de direção/CG 


