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“O desafio é permanente, (…)” e todos devemos “(…) fazer um 

trabalho consistente e articulado, promotor de dinâmicas 

adequadas ao aluno do século XXI, onde o ensino-

aprendizagem seja considerado como um todo, desde o pré-

escolar ao final do ensino secundário. (…) 

A escola só faz sentido se responder, em cada momento, às 

necessidades e anseios dos alunos e das suas famílias. (…) 

Neste contexto, atuar como agente de mudança numa escola 

reconhecida pelo humanismo, constitui um grande desafio, 

onde o trabalho é valorizado e reconhecido.” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Alves, Mariana (2019). Projeto de Intervenção do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita. Barreiro.   
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PREÂMBULO 

 
A qualidade do ensino passa pela capacidade de responder a novas situações de ensino -aprendizagem, 

através da mobilização dos recursos internos e locais, na procura de soluções que se ajustem aos contextos 

reais. Nesse sentido, entende-se o Projeto Educativo como “ o documento que consagra a orientação 

educativa do Agrupamento (…), 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 a escola se propõe cumprir a sua função educativa."2 

O Projeto Educativo procura ser um documento orientador das atividades educativas e, simultaneamente 

corresponder às necessidades do Agrupamento, definindo uma estratégica que responda, constantemente, à 

necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas e sociais e às exigências do meio. Pretende-se, pois, que 

seja um documento orientador de processos dinâmicos capazes de melhorar a eficiência e a eficácia e de gerar 

soluções inovadoras face à multiplicidade de desafios que o Agrupamento enfrenta na atualidade. Deve ser 

encarado como um propósito coletivo para desenvolver uma verdadeira cultura de participação, consolidar a 

Autonomia e cumprir o grande objetivo de Educar. 

Por isso, o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) é o instrumento de gestão educativa, expressão da 

visão do Agrupamento e orientador da ação educativa, que em cada contexto particular deve constituir-se 

como um compromisso que vincula todos os membros da comunidade educativa:  

● nos seus objetivos;  

● na afirmação de identidade;  

● no questionar de práticas de decisões tomadas;  

● nos resultados obtidos; 

● no perspetivar do futuro, ou seja, Agrupamento é e aquilo que se deseja que ele venha a ser. 

 

As linhas de ação apresentadas visam permitir a operacionalização das medidas para a responsabilização 

progressiva de todos os intervenientes na concretização de estratégias de melhoria, explicitadas no Projeto 

Curricular de Agrupamento (PCA) e no Plano Anual de Atividades (PAA).  

  

                                                           
2
 Decreto-Lei n.º 137/2012, que republica o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, artigo 9.º, número1, alínea a). 
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Assim ao nível do currículo e no contexto em causa o Projeto Curricular – elemento central da ação da 

escola – concretiza as opções do Projeto Educativo e a sua organização e desenvolvimento. Para que a ação 

educativa decorra com uma eficaz articulação das finalidades educativas contextuais, torna-se necessário 

aferir da sua realização e adequação, pelo facto das aprendizagens dos alunos dependerem daquelas. Para 

aferir as potencialidades e fragilidades do Projeto Curricular, importa decidir sobre:  

● os critérios de avaliação de execução; 

● os referenciais de ação e de autoavaliação;  

● o modelo de avaliação que mais se adeque ao objeto;  

● a natureza da informação a recolher, os intervenientes na recolha da informação, os instrumentos 

de avaliação, a periodicidade da monitorização e os instrumentos de comunicação, responsáveis 

pela elaboração do relatório final e publicitação da avaliação.  

 

Este instrumento, fundamental na gestão da ação educativa e expressão de uma visão de Agrupamento, 

respeitou na sua conceção o quadro legislativo em vigor (anexo II), as indicações dos relatórios de Avaliação 

Externa – 2013/2014 (IGEC), de Autoavaliação do Agrupamento 2018/2019 e Anual de Progresso 2018/2019, 

os relatórios e as atas das estruturas de orientação educativa e supervisão, o Regulamento Interno (RI), as 

linhas orientadoras do Projeto Educativo cessante e a estratégia definida no Projeto de Intervenção da 

Diretora (PID) para 2019/2023. 
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IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

O Barreiro é um concelho predominantemente urbano, cuja história e base económica estão 

inevitavelmente ligadas ao desenvolvimento da cidade de Lisboa, tendo desempenhado sempre um papel de 

interface para a capital. A história do concelho está conotada com o desenvolvimento industrial, desde os 

moinhos de vento e maré (proto indústria) até à criação do que foi o principal complexo industrial português, a 

C.U.F. - Companhia União Fabril, em 1907. 

No Barreiro de hoje, e tirando partido da sua posição estratégica enquanto cidade banhada pelo Tejo e 

apoiada por um importante terminal rodo-ferro-fluvial, os desafios convergem para o desenvolvimento de 

estruturas empresariais, alicerçados numa população jovem e no crescimento acentuado de serviços, 

minimizando o caráter de cidade dormitório. A par destas alterações no setor económico, tem havido uma 

preocupação acentuada na recuperação do Património histórico e cultural.3 

Um nome marcante da sociedade barreirense deu nome a este Agrupamento: Augusto Cabrita. 

Augusto António do Carmo Cabrita nasceu no Barreiro, a 16 de março de 1923 e faleceu a 1 de fevereiro de 

1993, no Hospital da CUF, em Lisboa. Foi no Barreiro que fez o seu percurso académico e se iniciou em 

desportos, como o remo e a natação (Clube Naval). No final dos anos 40, marcou presença em exposições e 

concursos nacionais e internacionais de fotografia, onde ganhou várias altas distinções, como o Prémio Rizzoli 

(fotografia publicitária), em Itália. Fez capas para discos de Amália Rodrigues, Carlos Paredes, Luís de Góis, 

Maria Barroso (poemas), Simone de Oliveira, entre muitos. 

No campo editorial, lançou vários títulos sobre escultura, pintura, fotografia e teatro mas, apesar da sua 

mestria como fotógrafo, foram os trabalhos para a TV e para o cinema que deram firme personalidade à sua 

carreira. À máquina fotográfica que o acompanhava para todo o lado, juntou-se a câmara de filmar e, em 

fevereiro de 1957, fez a sua estreia na RTP como operador. Aí trabalhou como colaborador (sempre 

independente), funcionando como correspondente no Barreiro e nas terras ao sul do Tejo, até ao extremo 

Algarve. Foi operador, diretor de fotografia, realizador e até produtor. Foi delegado da Associação 

Internacional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, membro de júris nacionais e internacionais, 

fotojornalista do jornal O Século e das revistas Eva, Flama, Século Ilustrado e em revistas da especialidade um 

pouco por todo o mundo.  

Foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em 1985. Entre tantos outros 

prémios e troféus, foi-lhe ainda atribuído, em 1986, o Medalhão Barreiro Reconhecido na Área da Cultura, 

Artes e Letras e, em 1991, a Medalha de Mérito Distrital. 

                                                           
3
 “Diagnóstico Social – Concelho do Barreiro, 2009” ed da CMB,  p. 22 a 26. 
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A simplicidade e cumplicidade do olhar humano, sempre em contacto com as várias faces do quotidiano da 

cidade e das gentes, o amor dedicado ao Barreiro, é a grande lição do nosso Patrono e é a melhor inspiração, 

pela realização cultural, estética, humanística e de cidadania que norteia o Agrupamento de Escolas Augusto 

Cabrita. 

O Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita situa-se no distrito de Setúbal, Concelho do Barreiro e, dentro 

deste, na União de Freguesias do Alto do Seixalinho, Verderena e Santo André. Todos os estabelecimentos de 

ensino pertencem a esta União de Freguesias, à exceção do Jardim de Infância Bairro das Palmeiras (JIBP), 

localizado no Bairro das Palmeiras, freguesia do Barreiro, uma zona geográfica, social e economicamente 

desfavorecida.  

Embora agrupadas, todas as escolas que constituem o agrupamento têm uma identidade própria que se 

tem refletido nas várias gerações de alunos que por elas passaram. 
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CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

O Agrupamento está situado no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal e é de constituição vertical desde 

o ano letivo de 2002/2003. Inicialmente era composto pelos jardins-de-infância e escolas básicas do 1º, 2º e 3º 

ciclo. No ano letivo de 2010/11 deu-se a fusão do agrupamento Padre Abílio Mendes com a escola secundária 

Augusto Cabrita.  

Assim, o Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita (AEAC) é constituído pelas seguintes escolas:  

● Jardim de Infância nº 3 do Alto Seixalinho; 

● Jardim de Infância do Bairro das Palmeiras; 

● Escola Básica de 1º Ciclo e Jardim de Infância nº 5 do Barreiro;  

● Escola Básica de 1º Ciclo e Jardim de Infância nº 6 do Barreiro;  

● Escola Básica de 1º Ciclo nº 8 do Barreiro e Jardim de Infância nº 1 do Alto Seixalinho;  

● Escola Básica de 2º e 3º Ciclos Padre Abílio Mendes;  

● Escola Secundária Augusto Cabrita – sede do Agrupamento.  

 

Este integra ainda um Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) que disponibiliza salas de atividades/aulas 

em todas as escolas do agrupamento, salas especializadas na EB1 nº8 e na EB2/3 Padre Abílio Mendes, 

espaços de atividades de aprendizagem em todos os jardins de infância e escolas do agrupamento e uma sala 

de competências específicas/PIT na EB2/3 Padre Abílio Mendes. 

O Agrupamento é frequentado por um elevado número de alunos provenientes de contextos menos 

favorecidos o que, e usando as palavras da Diretora, justifica “um agrupamento de cariz inclusivo, onde a 

preocupação com as diversas carências, onde fomentar uma melhor integração e apostar no sucesso do 

ensino-aprendizagem, possibilitando que todos os alunos adquiram as capacidades e competências 

necessárias ao seu projeto de vida, são uma constante”.4 

 

                                                           
4
 Alves, Mariana (2019). Projeto de Intervenção do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita. Barreiro.   
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Comunidade Escolar 

 

O corpo docente do Agrupamento é constituído por 9 educadores de infância e 174 professores, 

organizados por departamentos (tabela 1 - anexo I), dos quais 44% concentram-se nos departamentos de 

Línguas e Matemática e Ciências Experimentais (gráfico 1 – anexo I), os que integram as disciplinas base do 

currículo de qualquer nível de ensino. 

Considerando a distribuição dos docentes do Agrupamento por categoria, idade e tempo de serviço (tabela 

2 – anexo I), constata-se que a maioria do corpo docente tem uma longa carreira e uma idade avançada, uma 

vez que 60% têm mais de 50 anos e que 44% situa-se na faixa etária entre os 51 e os 60 anos. 

 

O Corpo não docente (tabela 3 – anexo I) é composto por 62 assistentes operacionais (1 para cada 

conjunto de cerca de 35 alunos), 9 assistentes técnicos e 1 coordenador técnico. O Agrupamento também 

dispõe de um psicólogo, que atende a uma população estudantil de mais de 2200 crianças e jovens, e de um 

técnico de xadrez, ambos a tempo inteiro. 

 

A população estudantil (tabela 4 – anexo I), distribuída por cinco níveis de ensino (pré escolar, 1º, 2º e 3º 

ciclos e secundário), é constituída por 2210 crianças e jovens e apresenta as seguintes características: 

 Cerca de 41% dos alunos frequentam o ensino secundário (destes 42% no ensino profissional), 19% o 1º 

ciclo, 18% o 3º ciclo, 12% o 2º ciclo e 10% o pré-escolar;  

 30% dos alunos são oriundos de agregados familiares cuja condição socioeconómica, em 2018-2019, 

integrou os Apoios Económicos Escolares (dados ASE, escalões A, B e C);  

 101 alunos (4,6%) necessitaram de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte às aprendizagens, no 

ano letivo de 2018-2019, com base no DL n.º 54/2018, de 6 de julho,  e para os quais foi elaborado um 

Relatório Técnico-Pedagógico (RTP); 

 106 alunos (4,8%) foram acompanhamentos e 22 (1%) sujeitos a avaliações psicológicas pelo Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO), ao longo do ano letivo de 2018-2019.  
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Diagnóstico Estratégico  

 

Alargado o mandato da Estrutura de Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

(PNPSE)5, referencial dominante no que respeita às linhas de orientação na Promoção do Sucesso Escolar, 

foram acrescidos, para o período 2018-2021,  os seguintes objetivos: 

● a continuação da progressiva redução das taxas de retenção e do abandono escolar precoce;  

● a melhoria da qualidade das aprendizagens na área do Português, nos primeiros anos de escolaridade 

e das competências básicas de literacia e numeracia, aos 15 anos de idade; 

● a promoção de formação contínua de qualidade de professores, formadores e tutores orientada para 

as necessidades e prioridades estratégicas das escolas e territórios. 

 

A caraterização socioeducativa, análise documental, levantamento e análise de conteúdo das 

opiniões/sugestões dos atores educativos, emerge destas ações um agregado de potencialidades que importa 

reforçar e manter, assim como de problemas/obstáculos que é necessário ultrapassar para melhorar a ação do 

Agrupamento. Neste sentido há que salientar os seguintes aspetos relativos aos resultados: 

 

Resultados escolares 

Com base nos resultados obtidos com a implementação do Plano de Ação Estratégica (PAE) que teve em 

linha de conta os objetivos do Projeto Educativo, o Projeto de Intervenção da Diretora e as características 

específicas do Agrupamento (tabela 5, anexo I), podemos constatar que no biénio 2017-2019, e em 

observância da avaliação positiva que a Estrutura de Missão realiza acerca da mesma, os resultados foram 

satisfatoriamente cumpridos assim como as medidas inscritas, com a exceção na supervisão pedagógica de 

pares.  

Quanto ao grau de consecução do compromisso assumido pela unidade orgânica (UO) para com o PNPSE -

Aumentar a taxa global de sucesso escolar em 2% -, evidencia-se (tabela 6 anexo I) que houve uma evolução 

positiva da taxa de sucesso da UO no período temporal reportado. Contudo, os resultados alcançados, em 

2018-2019, encontram-se ainda abaixo da média nacional, embora no ensino secundário, onde se superou, em 

mais de 2%, o valor esperado da taxa de sucesso, a diferença seja pouco significativa. 

A taxa de transição do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), no ano letivo de 2018-2019 (tabela 7 - anexo I), 

superou em mais de 2% o valor esperado e em 4% a taxa do ano letivo anterior, o que se traduz num grau de 

cumprimento dos objetivos de 102,3%. De salientar ainda que a taxa de conclusão do 1º CEB é de 97,2%. 

                                                           
5
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/2019, de 14 de agosto de 2019 
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Quanto ao sucesso pleno verificou-se uma ligeira evolução (de 88,7% para 88,9%), mas a taxa alcançada ficou 

aquém do valor esperado de 90,5%. 

A metodologia Turma Mais permitiu a individualização e diferenciação de metodologias de ensino e 

instrumentos de avaliação e o trabalho desenvolvido, adaptado às diversas dinâmicas de aprendizagem e às 

diferentes necessidades de intervenção, foi satisfatório. 

No 2º CEB ocorreu uma subida na taxa de transição (tabela 8 – anexo I), passando de 86,5% em 2018 para 

90,0% em 2019, ultrapassando-se a meta a alcançar em 2%. Porém, ficou-se abaixo da projeção PNPSE (92%). 

No que se refere ao sucesso pleno, o objetivo traçado no PAE foi atingido e superado em 2,8%, tendo o 

indicador subido de 56,7% em 2018 para 60,6% em 2019, do que resulta um grau de cumprimento de 104,8%.  

No 3º CEB destaca-se, pela negativa, o decréscimo da taxa de transição em cerca de 6% (passando de 

88,7% em 2018 para 82,9% em 2019 (conforme tabela 9 – anexo I), tendo ficado bastante abaixo do valor 

esperado de 90,5%. Evolução idêntica teve a taxa de conclusão de ciclo (com um decréscimo de 3,4%) e a taxa 

de pleno sucesso, cujo grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos no PAE foi de 86,7%, incumprimento 

este que carece de reflexão, nomeadamente das estratégias e ações adotadas.  

Relativamente às provas finais de ciclo dos últimos anos letivos, constata-se (Gráfico 2 – anexo I) que, quer 

a Português quer a Matemática, a percentagem de classificações positivas tem vindo a diminuir. Enquanto nas 

provas de Português essa diminuição tem sido uma constante desde o ano letivo 2015-2016, nas provas de 

Matemática houve uma acentuada melhoria no ano letivo 2016-2017 que, imediatamente no ano a seguir, se 

inverteu drasticamente, continuando em 2018-2019 uma trajetória descendente mais ligeira.  

O projeto Turma Mais foi um elemento preponderante para promover o sucesso das aprendizagens dos 

alunos na disciplina de Matemática, tendo-se verificado, ao longo do ano letivo, um acréscimo da 

percentagem de níveis superiores ou iguais a 3, que começou nos 73% (1.º período), passou para os 75% (2.º 

período) e terminou nos 86% (3.º período), resultados que se revelaram bastante satisfatórios. 

No Ensino Secundário, o objetivo operacional seis prevê uma melhoria de 3%, em relação ao valor de 

partida, para os resultados a Matemática A. A percentagem de sucesso global (tabela 10 - anexo I) aumentou, 

de 2017-2018 para 2018-2019, em mais de 8%, tendo contribuído para este aumento a considerável melhoria 

da taxa de sucesso do 11º e 12º anos que se situou acima da taxa contratualizada. O 10º ano conheceu uma 

evolução contrária aos restantes anos.  

Reportando-nos aos dados fornecidos no relatório de autoavaliação do Agrupamento, no final do ano letivo 

de 2018-2019, as taxas de sucesso (Classificação Interna) situam-se acima de 80% em todas as disciplinas, 

exceto Matemática A (76,9%) e História A (79,7%) mas, ainda assim, houve uma subida de 16,9% na 

classificação interna de Matemática A em relação aos dados registados no 12º ano do ano letivo anterior. A 

média das classificações obtidas pelos alunos internos para aprovação, nos exames nacionais de 2019 das 
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disciplinas trienais, só não atinge os 9,5 valores na disciplina de História A (9,0 valores), contudo situa-se 

abaixo da média nacional. 

No Ensino Profissional6 e considerando o ciclo de formação de 3 anos (2015-2016 a 2017-2018), 

inscreveram-se nos quatro cursos 122 alunos. Destes, 25 concluíram com sucesso o curso nos 3 anos 

curriculares, 18 pediram a transferência de escola ou mudaram de turma ou transitaram ao ensino recorrente 

e 32 não renovaram a matrícula e/ou foram excluídos da frequência do ano letivo por terem excedido o limite 

de faltas permitido. A taxa média de sucesso escolar é de 20,5%. Contudo, se os 18 alunos que pediram a sua 

transferência para outra escola ou curso não forem considerados, por não se enquadrarem num verdadeiro 

abandono escolar, a referida taxa melhora ligeiramente e passa a 24%, muito distante dos valores médios 

nacionais. 

 

Indicadores da indisciplina 

Conforme consulta da tabela 11 (anexo I), globalmente o balanço verificado é que o número total de 

participações diminuiu (1072) assim como o número de alunos envolvidos (409), mas aumentaram o número 

de casos graves (200) e muito graves (103), com maior incidência no 3º ciclo. 

 

Indicadores da Supervisão Pedagógica de Pares  

A supervisão pedagógica de pares surge no âmbito da observação do clima em sala de aula. A adesão ao 

projeto apresenta no ano letivo 2018-2019, um valor muito baixo relativamente à taxa de participação, que 

ronda 18% (Tabela 12). 

O maior obstáculo à observação de aulas dos pares resulta da dificuldade em conciliar os respetivos 

horários letivos. Quanto à prática da observação de aulas foi maioritariamente realizada no ensino secundário 

e por docentes pertencentes ao quadro do Agrupamento.  

 

Indicadores dos apoios prestados para uma educação inclusiva 

No ano letivo de 2018-2019 deu-se seguimento a todas as referenciações existentes. Foram acompanhados 

106 alunos do Agrupamento e foram também realizadas 22 avaliações psicológicas (Tabela 13, anexo I).  

O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) do Agrupamento, cujo funcionamento é da responsabilidade da 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), desenvolve-se em salas específicas, situadas na 

EB1 n.º 8 e na EPAM, e igualmente nas restantes salas de aula.   

                                                           
6
 Dados constantes no relatório do EQAVET -European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training 
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No ano letivo de 2018-2019, (Tabela 14, anexo I) procedeu-se à redefinição das medidas educativas de 130 

alunos, dos quais noventa e nove necessitaram de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à 

aprendizagem, tendo sido elaborados os respetivos Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP). 

Participação mais ativa dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos, quer a 

nível individual quer através do seu representante e da associação de pais e encarregados de educação, em 

particular no ensino secundário e profissional. 

Constrangimentos ao nível da comunicação externa, nomeadamente dar a conhecer à comunidade local, 

como forma de divulgação e promoção do Agrupamento, as atividades desenvolvidas no âmbito da prática 

pedagógica e extracurricular. 

 

Prestação do serviço educativo 

As práticas de articulação horizontal e vertical, que se deveriam assumir como um processo natural e 

regular, não estão devidamente implementadas, assim como a sua monitorização, com maior incidência nos 

cursos profissionais e nas transições de ciclo. 

 

Balanço das atividades no âmbito do Plano Anual de Atividades 7 

No ano letivo de 2018-2019, realizaram-se cerca de mais 18% do que as realizadas no ano letivo anterior 

(324). Relativamente ao número de atividades inicialmente inscritas no Plano Anual de Atividades (PAA), a taxa 

de execução foi de 96% (Gráfico 3, anexo I). 

 No âmbito do PAA os resultados mostram que a concretização de atividades ao nível da multidisciplinaridade 

tem ser mais significativa. Relativamente ao funcionamento de Projetos e Clubes, constata-se ter existido um 

rácio entre docentes/público-alvo numa proporção de cerca de 1 para 30 (Gráfico 4). 

  

                                                           
7
 Relatório da coordenação do PAA. 
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Análise SWOT 

 

Pontos fortes 

• Contributo dado pelo Agrupamento na dinamização cultural e social da comunidade, através de 

atividades que o prestigiam enquanto instituição educativa.  

• Corpo docente estável e empenhado que promove o bom clima de Agrupamento. 

• Gabinete de Promoção para a Cidadania (GPC), que pretende diminuir os níveis de indisciplina no 

Agrupamento. 

• O trabalho da EMAEI para despiste de situações cognitivas e sociais problemáticas: identificação das 

medidas de suporte mais adequadas a cada aluno, acompanhamento e monitorização da eficácia da 

sua aplicação. 

• Adoção de medidas estratégicas transversais, com vista à melhoria dos resultados académicos dos 

alunos, nomeadamente:  

- Coadjuvação no ensino da educação e expressão física e motora entre os docentes do 1º e 2º ciclo. 

- A existência do Xadrez e das TIC no 1º ciclo como atividade transversal de reforço das aprendizagens  

- Ciências experimentais no 1º ciclo, tendo a colaboração de docentes do 3º ciclo e secundário. 

• Metodologia Turma + 

• Diversidade e abrangência de atividades e estruturas de complemento curricular e de integração 

que, de forma concertada, contribuem para a melhoria do serviço prestado pelo Agrupamento e 

sucesso escolar; 

• Organização dos apoios educativos tendo por base princípios de diferenciação pedagógica e a 

preparação para a transição para um novo ciclo de estudos; 

• Diversificação da oferta formativa e a consistência da atividade experimental realizada, em especial 

no ensino secundário, proporciona aprendizagens significativas. 
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Oportunidades 

• Elaboração de protocolos de colaboração com entidades externas, com vista à melhoria da qualidade 

do serviço prestado. 

• Candidatura a projetos nacionais de combate ao insucesso e abandono escolar e de promoção do 

desenvolvimento pessoal, social e comunitário. 

• Candidatura a projetos internacionais de índole cultural e/ou científico-pedagógica. 

•  Utilização de aplicações interativas como o Teams (e outras que lhe estão associadas) que apoiam a 

atividade pedagógica e a ação das diversas estruturas educativas. 

 

Fragilidades 

• Taxas de sucesso escolar abaixo dos valores contratualizados; 

• Taxas de conclusão dos cursos de educação e formação e profissionais muito inferiores à média 

nacional e ao contratualizado; 

• Práticas de articulação horizontal e vertical que revelam ainda fragilidades; 

• Taxas de indisciplina acima dos valores desejados, nomeadamente no que diz respeito aos casos 

classificados como graves. 

• Ausência da prática regular de supervisão, enquanto estratégia destinada à mudança e melhoria das 

práticas pedagógicas, das aprendizagens e dos resultados. 

• Dificuldade na Integração Escolar das Crianças Imigrantes, nos diferentes níveis de ensino, 

controlando-se os efeitos do contexto socioeconómico e da língua de origem. 

• Apropriação dos resultados da autoavaliação sistemática e referencial de modo a facilitar a 

autorregulação. 

• Eficácia da comunicação externa do Agrupamento. 

 

Ameaças 

• O baixo nível socioeconómico de muitos alunos. 

• A reduzida participação e expetativa dos pais/encarregados de educação relativamente ao futuro dos 

seus educandos. 

• Instalações desportivas desadequadas no ensino Pré-escolar e no 1º ciclo. 

• Deterioração das Instalações escolares. 

• Carência acentuada de pessoal não docente. 

• Carência de pessoal docente, em algumas áreas disciplinares. 

• Insuficiência de técnicos especializados, face a realidade do agrupamento, para dar resposta às 

necessidades de inclusão do elevado número de crianças e jovens. 

• Insuficiente prática colaborativa e cooperante formal com instituições locais.  
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MISSÃO E VISÃO 

 

Este Projeto Educativo é um instrumento privilegiado de participação de toda a comunidade educativa, 

pelo que se orienta por um conjunto de princípios orientadores, dos quais se destacam: 

• Um ambiente favorável promotor da qualidade do processo ensino/aprendizagem. 

• Uma liderança impulsionadora da qualidade do ensino. 

• A formação para a cidadania. 

• A educação inclusiva.8 

• Os princípios que orientam, justificam e dão sentido ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

• A autonomia e flexibilidade curricular.  

• A inovação pedagógica: a tecnologia ao serviço da educação.  

• As atividades de enriquecimento curricular (AEC) como estratégia de articulação entre a 

escola/meio/famílias. 

• Uma oferta formativa diversificada e de qualificação profissional. 

• A relação existente entre o processo de autorregulação das aprendizagens e a eficácia no sucesso. 

• Práticas consistentes de articulação vertical e horizontal e supervisão pedagógica. 

• O trabalho colaborativo dos professores. 

• A relação disciplinada, dialogante e responsável entre os diferentes intervenientes educativos. 

• Uma gestão racional e eficiente dos recursos disponíveis. 

MISSÃO 

Ao iniciar um novo ciclo de formação e de desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos alunos com a 

apresentação deste Projeto Educativo, continuamos a valorizar e investir na vertente humanista que nos tem 

caracterizado e na consolidação de uma cultura de agrupamento.  

Nesse sentido, o Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita pretende contribuir, a par dos restantes 

elementos da comunidade onde se insere, para o desenvolvimento das potencialidades de cada aluno através 

                                                           
8
 artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 
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de uma oferta formativa diversificada, inovadora e de qualificação profissional desenvolvida em ambientes 

favoráveis ao ensino e à aprendizagem, na persecução do perfil do aluno na sociedade do século XXI. 

 

VISÃO 

O Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, ao longo da vigência deste Projeto Educativo e tendo o Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a avaliação interna e a legislação em vigor como referencial 

para as decisões a adotar, pretende formar indivíduos autónomos, criativos, interventivos, persistentes, 

críticos, cooperantes, solidários, multiculturais entre um vasto leque de aptidões e atitudes que acolhemos 

numa visão integradora dos diferentes interesses e necessidades.  

 

 

PRINCÍPIOS E VALORES 

 Qualidade do ensino e da aprendizagem assente numa abordagem transversal, flexível, articulada e 

autónoma, no reforço da intervenção curricular e no caráter formativo da avaliação; 

 Garantia de uma escola inclusiva e promotora da igualdade, cuja diversidade, flexibilidade, inovação e 

personalização respondem à heterogeneidade dos alunos; 

 Reconhecimento dos professores enquanto agentes principais do desenvolvimento do currículo, com 

um papel fundamental na sua avaliação, na reflexão sobre as opções a tomar, na sua exequibilidade e 

adequação ao contexto escolar; 

 Valorização de uma cultura de escola; 

 Valorização dos percursos e progressos realizados por cada aluno como condição para o sucesso e 

concretização das suas potencialidades máximas; 

 Valorização da língua e da cultura portuguesas, enquanto veículos de identidade nacional; 

 Valorização das línguas estrangeiras, enquanto veículos de identidade global e multicultural e de 

facilitação do acesso à informação e à tecnologia; 

 Reconhecimento das artes, das ciências e tecnologias, do desporto e das humanidades como 

componentes estruturantes das diversas ofertas educativas e formativas; 

 Promoção da educação para a cidadania e do desenvolvimento pessoal, interpessoal, e de intervenção 

social; 
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 Valorização do trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento, na realização e na avaliação do 

ensino e das aprendizagens; 

 Valorização da avaliação interna e externa. 
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E PLANO DE AÇÃO 

O sucesso deste Projeto dependerá da capacidade do Agrupamento para mobilizar recursos e vontades e 

definir, de forma coerente, as fases de execução. 

Em termos operativos utilizaram-se três eixos estratégicos que pretendem responder a determinadas 

prioridades e respetivos campos da matriz de disposição vertical que contempla para cada objetivo a 

identificação das metas e a especificação das suas várias componentes numa sequência ordenada de 

estratégias.  

 

Eixo 1 – QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Planeamento e ação. 

Prioridades:  

✔ Planeamento e Articulação;  

✔ Práticas de ensino.  

Objetivo ● Reforçar metodologias e práticas de prestação do serviço educativo 

M
et

as
  

1. Consolidar mecanismos de articulação pedagógica e curricular vertical e horizontal. 

2. Adequar metodologias e práticas ao percurso formativo e ao perfil profissional associado à 

respetiva qualificação. 

3. Valorizar e estimular o trabalho colaborativo dos professores. 

4. Implementar a supervisão da prática letiva, enquanto estratégia destinada à melhoria do 

ensino, da aprendizagem e dos resultados. 

5. Reforçar a participação das estruturas intermédias na missão do Agrupamento. 

6. Reforçar os valores de cidadania e de inclusão. 

7. Valorizar o acolhimento, o apoio e a integração multicultural. 

8. Incentivar os alunos ao prosseguimento de estudos no Agrupamento desde a educação 

pré-escolar e captação de novos alunos 

9. Promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente. 

10. Diversificar e complementar as competências humanas existentes recorrendo projetos e 

parcerias que permitam aceder ao serviço de outros técnicos que contribuam para a missão 

do Agrupamento. 

11. Consolidar o sentimento de pertença ao Agrupamento. 
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● Planificação de estratégias e de atividades ao nível do grupo de recrutamento, do conselho de 

turma, do ciclo e entre ciclos (Transversalidade).  

● Organização de projetos interdisciplinares e uso de metodologias de trabalho comuns. 

● Parcerias desenvolvidas entre os docentes dos vários ciclos e registadas no PAA 

(Multidisciplinaridade).  

● Corresponsabilização do aluno na construção e avaliação das suas próprias aprendizagens.  

● Operacionalização do Plano de Atividades das Bibliotecas Escolares, em parceria com docentes 

do agrupamento/SPO/diferentes entidades. 

● Aplicação de metodologias ativas que envolvam os alunos na descoberta do saber sob 

orientação do professor.  

● Aplicação de metodologias e de práticas integradoras e interativas que desenvolvam 

competências que se adequem ao perfil profissional, associado à respetiva qualificação, e ao 

percurso formativo do aluno.  

● Desenvolvimento de trabalho entre pares de docentes, desde a planificação à execução da 

mesma em sala de aula, à partilha de materiais e atividades, à otimização de recursos, ao 

intercâmbio de estratégias pedagógicas e à aferição de instrumentos de avaliação. 

● Reflexão sobre as causas do insucesso e estabelecimento de estratégias de melhoria em 

função das dificuldades detetadas e da especificidade de cada turma.  

● Observação de aulas entre pares, com carácter formativo e sistemático, e reflexão sobre os 

resultados desta prática. 

● Desenvolvimento de ações de monitorização, dos documentos estruturantes do agrupamento, 

sob a responsabilidade das estruturas intermédias de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica. 

● Aplicação de medidas multinível, universais, seletivas e adicionais, que se ajustem à 

aprendizagem e inclusão dos alunos. 

● Desenvolvimento de projetos que mobilizem os contributos das diferentes áreas curriculares 

com vista ao exercício de uma cidadania ativa, participação social, em contextos de partilha e 

colaboração e de confronto de ideias. 

● Participação cívica dos alunos nas questões que lhes dizem respeito: existência de uma 

Associação de Estudantes. 

● Promoção da integração dos alunos estrangeiros com o aprendizado da língua e da Cultura 

Portuguesa: alteração dos currículos de acordo com a especificidade do aluno; promoção de 

projetos/clubes que facilitem a interdisciplinaridade e a integração. 
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● Ações de sensibilização e orientação escolar e vocacional. 

● Avaliação e acompanhamento psicológico. 

● Criação de um plano de formação interno para pessoal docente e não docente, otimizando 

recursos próprios. 

● Adesão a projetos externos e estabelecimento de parcerias que permitam o acesso a recursos 

humanos, materiais e financeiros. 

● Divulgação da oferta formativa nas turmas em transição de ciclo e nos diversos agrupamentos 

da área de influência do AEAC. 

● Dinamização de ações em colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

que valorizem a participação destes na ação educativa e em momentos importantes da vida do 

Agrupamento. 

● Reforço das competências relacionais e humanas no desempenho da função de diretor de 

turma para estreitar as relações escola-família. 

  

M
o
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● Aplicação de instrumentos diversificados de recolha de informação. 

● Documentos de registo da informação recolhida. 

● Relatórios das conclusões das reuniões das estruturas intermédias. 

● Relatórios das conclusões das reuniões entre os diferentes ciclos de escolaridade.  

● Relatórios com informação sobre os conteúdos tratados, as dificuldades sentidas, as visitas de 

estudo realizadas, projetos desenvolvidos. 

● Relatórios anuais com base na análise do trabalho desenvolvido e dos resultados obtidos. 

● Relatórios de avaliação de atividades e projetos. 

R
es
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o
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● Direção. 

● Conselho pedagógico. 

● Estruturas intermédias de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 

● Docentes. 

● SPO. 

● EMAEI. 

● Equipa das Bibliotecas Escolares (BE). 

● Associação de Pais e Encarregados de Educação. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA  PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Página 22 de 48 

Eixo 2 – QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Sucesso Educativo 

Prioridades:  

✔ Resultados escolares. 

✔ Qualidade do processo de ensino e de aprendizagem.  

Objetivo ● Melhorar o sucesso escolar 

M
et

as
  

 

1. Aumentar a taxa global de sucesso escolar do agrupamento em 2%. 

2. Atingir os 100% de resposta educativa adequada a alunos com necessidades especiais. 

3. Melhorar em 4% os níveis de proficiência de leitura e escrita e melhorar os resultados das 

aprendizagens a matemática nos 1º, 2º e 3º anos do ensino básico. 

4. Melhorar os resultados escolares, com particular incidência no 2º e 3º ciclo, cursos de 

educação e nas disciplinas de Português e Matemática, aproximando, anualmente, a taxa de 

sucesso do agrupamento à taxa de sucesso a nível nacional, até 1%. 

5. Aproximar a taxa de conclusão dos cursos profissionais da meta estabelecida para o 

concelho (75%), considerando um acréscimo anual até 10%. 
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● Adesão a projetos/parcerias, nacionais e internacionais, de promoção do sucesso. 

● Desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular no âmbito dos projetos e clubes 

coesos que possam constituir-se como referência das escolas do Agrupamento e que 

envolvam os alunos de diversos níveis de ensino. 

● Manutenção do Projeto de Leitura para melhorar os níveis de proficiência de leitura e 

escrita e os resultados das aprendizagens. 

● Reforço do apoio aos alunos na área da língua portuguesa não materna.  

● Referenciação atempada dos alunos à equipa EMAEI. 

● Envolvimento e cooperação de todos os intervenientes nos Programas Educativos Individuais 

dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente. 

● Manutenção do apoio educativo aos alunos com mais dificuldades e no ano terminal das 

disciplinas sujeitas a exame. 

● Sensibilização dos alunos e encarregados de educação para a frequência das aulas de apoio 

educativo. 

● Consolidação do trabalho realizado pelo SPO. 

● Coadjuvação em turmas/disciplinas em que se verifiquem comportamentos mais 

problemáticos e grandes dificuldades de aprendizagem. 

● Reforço do apoio tutorial.  

● Consolidação do trabalho realizado pelo GPC. 

● Reforço do trabalho interdisciplinar. 

● Valorização as informações contidas em relatórios e atas. 

● Desenvolvimento de ações que valorizem o sucesso/mérito, destacando o aproveitamento, o 

comportamento e os valores reconhecidos pela comunidade educativa. 

● Otimização dos espaços e recursos das BE do Agrupamento. 

● Reflexão conjunta sobre a prática didática e pedagógica: reuniões de departamento, de 

grupo de recrutamento e de conselho de turma. 

● Análise dos resultados da avaliação interna e externa. 

● Definição de estratégias pedagógicas/didáticas para a intervenção nas disciplinas. 

● Adequação de instrumentos e tipos de avaliação que contribuam para o perfil do aluno à 

saída do secundário. 

● Elaboração de um Plano de Ação Estratégica para o ensino profissional. 

● Atualização do Plano de Ação Estratégica do Agrupamento. 
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● Aplicação de instrumentos diversificados de recolha de informação. 

● Documentos de registo da informação recolhida. 

● Relatórios das conclusões das reuniões das estruturas intermédias. 

● Relatórios periódicos com grau de satisfação e de envolvimento no trabalho desenvolvido e 

dos resultados obtidos. 

● Relatórios de avaliação de atividades e projetos. 

● Planificações a curto, médio e longo prazo. 

● Critérios de avaliação gerais e específicos. 

● Resultados dos Exames Nacionais. 

R
es
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o

n
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is

 

● Direção. 

● Estruturas intermédias de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 

● Professores que lecionam os anos em monitorização específica. 

● Conselhos de Turma, de Docentes e de Diretores de Turma. 

● Equipa das BE. 

● EMAEI. 

● SPO. 

● Associação de Estudantes. 

● Associação de pais. 

 

Objetivo ● Melhorar a disciplina e o clima relacional. 

M
et

a
s 

1. Redução das ocorrências disciplinares:  

- Reforçar os mecanismos de ação relativamente à incidência de casos graves e muito graves; 

- Diminuir as situações de indisciplina, comportamentos disruptivos e conflitos sinalizados no 

recinto escolar (sala de aula e exterior) e aproximar a 0%. 

2. Aproximar o abandono escolar a 0%. 

3. Sensibilizar os alunos e os pais para a importância da definição de um percurso escolar de 

sucesso. 

4. Aumentar o número de alunos e de pais envolvidos em projetos do agrupamento. 

5. Promover a participação cívica dos alunos na vida do Agrupamento. 
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● Manutenção do GPC. 

● Definição pelo Conselho de Turma e de Docentes de contratos de conduta que promovam o 

respeito mútuo professor-aluno.  

● Estabelecimento de regimes de parceria pedagógica nas turmas com indisciplina. 

● Incremento do trabalho colaborativo de professores. 

● Integração no PAA das atividades promovidas pela Associação de Estudantes e de Pais e 

Encarregados de Educação. 

● Coresponsabilização dos alunos na organização e dinamização de atividades de caráter 

cultural, científico e desportivo.   

● Realização de visitas de estudo, colóquios seminários, etc.   

M
o
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● Aplicação de instrumentos diversificados de recolha de informação. 

● Documentos de registo da informação recolhida. 

● Relatórios de avaliação de atividades e projetos. 

● Atas dos conselhos de turma. 

● Relatórios de tutoria. 

● Relatórios do SPO. 

● Relatórios do GPC. 

R
es
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o
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● Direção. 

● Estruturas intermédias de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 

● Conselho de Turma e de Docentes. 

● GPC. 

● SPO. 

● Alunos. 

● Professores Tutores. 

● Pais e Encarregados de Educação. 

● Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

● Associação de Estudantes. 
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Eixo 3 – PROCESSO DE AUTORREGULAÇÃO 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Execução e Monitorização. 

Prioridades: 

✔ Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens. 

✔ Medição de resultados e impactos. 

✔ Autoavaliação e melhoria. 

✔ Capacidade de autorregulação e melhoria. 

 

Objetivo ● Melhorar a eficácia dos processos de autorregulação 

M
et

a
s 

 

 

1. Sistematizar os processos de monitorização da avaliação. 

2. Consolidar o processo de autoavaliação. 

3. Melhorar a eficácia dos processos de autorregulação nos seguintes domínios: 

−  Resultados; 

−  Prestação do Serviço Educativo; 

−  Organização e Gestão Escolar; 

−  Liderança. 
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Es
tr

at
é

gi
as

 
● Reforço da importância da avaliação e da autorregulação. 

● Execução rigorosa e eficaz do processo de avaliação desde o planeamento à implementação. 

● Aplicação instrumentos (Inquéritos / Questionários / Formulários / Entrevistas) de recolha de 

informação e elaboração de relatórios de progresso periódicos. 

● Uniformização de documentos de autoavaliação. 

● Continuação da aplicação de processos sistemáticos de autoavaliação. 

● Utilização dos resultados de autoavaliação para reflexão e reorientação. 

● Criação de uma base de dados para inscrever os resultados das autoavaliações ao longo do 

tempo, no sentido da comparabilidade e facilitar a autorregulação. 

● Utilização os relatórios das provas de aferição Relatórios de Escola das Provas de Aferição 

(REPA) e Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) para implementar estratégias de 

melhoria nas turmas. 

● Tratamento dos dados relativos à Classificação Final de Disciplina (CFD), após a análise dos 

resultados dos Exames Nacionais (EN). 

●  Reflexão sobre os relatórios de análise de resultados escolares, estratégias, indisciplina, 

atividades PAA, apoios educativos.  

● Reformulação das atividades e práticas docentes em função dos resultados da autoavaliação. 

● Divulgação do Relatório de Anual de Autoavaliação na página eletrónica do Agrupamento. 

 

 

M
o

n
it

o
ri

za
çã

o
 

 
● Aplicação de instrumentos diversificados de recolha de informação. 

● Documentos de registo da informação recolhida. 

● Relatórios de avaliação de atividades e projetos. 

● Estatísticas do JPM. 

● Relatórios ENES / ENEB. 

● Relatórios do GPC. 

● Relatórios da Comissão de Avaliação Interna (CAI). 

● Relatórios e atas de todo o trabalho realizado do Agrupamento. 

● Grelhas de Observação. 
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R
es

p
o

n
sá

ve
is

 
● Direção. 

● Conselho Pedagógico. 

● Estruturas intermédias de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 

● CAI. 

● Equipa das BE. 

● SPO. 

● GPC. 

● Comunidade Educativa. 
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PRIORIDADE DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEADAS 

 
As ações a desenvolver, com vista à resolução dos problemas apresentados, decorrerão ao longo da 

vigência deste Projeto, no entanto considera-se que é relevante dar prioridade às ações cuja área de 

intervenção pretende e objetiva corrigir pontos fracos.  

 

Eixo 1 – QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Planeamento e ação. 

Prioridades:  

✔ Planeamento e Articulação.  
✔ Práticas de ensino.  

 

● Implementação da Articulação Curricular Vertical como prática de ensino e processo eficaz para 

o empenhamento dos alunos, em especial nas áreas-chave de português e de matemática, a fim 

de se melhorarem as aprendizagens e os resultados dos alunos. 

● Implementação da Supervisão Pedagógica enquanto estratégia destinada à mudança e melhoria 

das práticas pedagógicas, das aprendizagens e dos resultados. 

Eixo 2 – QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM  

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Sucesso educativo 

Prioridades:  

✔ Resultados escolares. 

✔ Qualidade do ensino e da aprendizagem.  

 

● Redução das taxas de insucesso escolar, com particular incidência nos 1º, 2° e 3.° ciclos e nos 

cursos de educação e formação. 

● Aproximação da taxa de conclusão dos cursos profissionais à meta estabelecida para o 

concelho. 

● Reforço de mecanismos que alterem comportamentos e atitudes do aluno face à escola, 

especificamente no se refere à indisciplina. 
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Eixo 3 – PROCESSO DE AUTORREGULAÇÃO  

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Execução e Monitorização.  

Prioridades:  

✔ Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens. 
✔ Medição de resultados e impactos. 
✔ Autoavaliação e melhoria. 
✔ Capacidade de autorregulação e melhoria. 

 

● Consolidação do processo de Autoavaliação sistemática e referencial. 

● Criação de mecanismos de autoavaliação para identificação de áreas fracas. 

● Implementação de Planos de Ação Estratégica que sejam o reforço dos pontos fortes e a 

superação dos pontos fracos de modo a garantir a sustentabilidade do Agrupamento. 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser periódica, já que o plano de ação só poderá ser aperfeiçoado se a monitorização de 

processos e a avaliação de resultados forem executados de forma sistemática. Assim teremos três momentos 

de avaliação: 

− no final de cada atividade, sendo feita em diferentes níveis de registo pelos diferentes responsáveis 

(professor, Grupo Disciplinar, Órgão de Direção, etc.); 

− no final de cada período, para aferir e ajustar ações; 

− no final de cada ano letivo, para saber de que modo se realizaram as ações previstas, quais os aspetos 

mais significativos dos procedimentos e quais os progressos realizados.  

Toda a informação recolhida será proveniente de questionários, entrevistas aos responsáveis, análise de 

documentos, análise de relatórios, observação das práticas pedagógicas, aferição intermédia dos resultados 

dos alunos, classificações finais e exames.  

As estruturas de gestão intermédias de coordenação educativa e supervisão pedagógica, a partir dos 

resultados destas avaliações, devem apresentar medidas para implementação no momento seguinte, 

corrigindo-se assim os procedimentos menos adequados.  

A comissão de avaliação interna fará o relatório anual de acompanhamento e monitorização do PEA, 

identificando as áreas a carecer de ações de melhoria, e, no final de vigência do PEA, é realizada a avaliação da 

sustentabilidade das medidas de intervenção definidas e elaborado o respetivo relatório de execução que é 

divulgado junto dos docentes dos diferentes departamentos curriculares, para análise, cabendo ao Conselho 

Pedagógico elaborar a síntese das conclusões desse trabalho e fazer recomendações.  

Posteriormente, a Diretora apresenta ao Conselho Geral o relatório do trabalho desenvolvido, a publicar na 

página da Internet do Agrupamento.  
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ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação do Projeto Educativo do Agrupamento será dinamizada pelo grupo responsável pela sua 

elaboração, a aprovar pelo Conselho Geral, e respeitará a seguinte planificação: 

 

Estratégias 
Calendarização 

(2020) 
Intervenientes 

Reunião de Conselho Pedagógico 1ª Quinzena de outubro   Conselho Pedagógico 

Reunião com estruturas 
intermédias  

1ª Quinzena de novembro 

 Representantes de grupo 

 Coordenadores de escola 

 Coordenador do Pré- escolar 

 SPO 

Reunião das estruturas 
intermédias  

2ª Quinzena de novembro  Docentes 

Reunião com pessoal não docente 2ª Quinzena de novembro  Pessoal não docente 

Reunião com Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 

2ª Quinzena de novembro 
 Associação de Pais e 

Encarregados de Educação 
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ANEXOS 

Anexo I - Fontes de pesquisa consultadas. 

 

Tabela 1 – Corpo docente no ano letivo 2018-2019 
9   

Departamento 
Grupo de Recrutamento 

(código) 
Número de 
Docentes 

Educação Pré Escolar 100 9 

1º Ciclo 
(Monodocência) 

110 18 

Ciências Sociais e Humanas 

200 2 

34 

290 1 

400 8 

410 6 

420 5 

430 11 

530 1 

Expressões 

240 3 

41 

250 3 

260 3 

530 2 

600 5 

620 15 

910 10 

Línguas 

210 4 

41 

220 3 

300 16 

320 4 

330 11 

350 3 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

230 6 

40 

500 12 

510 8 

520 7 

550 7 
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 Fonte: Relatório de Autoavaliação do Agrupamento 2018-2019, Pág. 9. 
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Gráfico 1 – Percentagem do número de docentes por habilitação para a docência, no ano letivo de 2018-2019 
10

. 

 

Tabela 2 – Número de docentes por Idade e Tempo de Serviço (Antiguidade)
11

 

Antiguidade 

 
 

Idade* 

Até  
4 anos 

Entre 
 5 e 9 
 anos 

Entre 

10 e 19 

anos 

Entre 

20 e 29 

anos 

30 

ou mais 

anos 

 
Total 

 
% 

Entre 30 e 40 anos 6 5 4 0 0 15 7 

Entre 41 e 50 anos 13 3 22 29 0 67 33 

Entre 51 e 60 anos 1 0 2 48 39 90 44 

Mais de 61 anos 1 0 2 6 23 32 16 

Total 21 8 30 83 62 204 100 

 

* A idade dos docentes é calculada com referência a 31/12/2019. 
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 Fonte: Relatório de Autoavaliação do Agrupamento 2018-2019, Pág. 10. 
 

11
 Fonte: MISI o sistema de recolha de informação da DGEEC 

 

Técnicos 
específicos 

[cód. 910 afeto ao 
Dep. Expressões] 

5% 

Expressões 17% 

Ciências Sociais e 
Humanas 

19% 

Línguas 22% 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 22% 

 

1.º Ciclo  
(Monodocência) 

10% 

 

Educação  
Pré-Escolar  

5% 
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Tabela 3 – Corpo não docente no ano letivo de 2018-2019.12 

Estabelecimentos de ensino 
Assistentes 

Operacionais 
Assistentes 

Técnicos 

Técnicos Superiores 

Técnico 

de Xadrez 
Psicólogo 

Jardins de infância 
(N.º 1, N.º 3, N.º 5, N.º 6, Bairro das Palmeiras) 9* - - 

1 

Escolas do 1.º Ciclo (N.º 5, N.º 6, N.º 8) 16 - 1 

Escola EB 2/3 – EPAM 16 - 

- 
Escola Secundária – ESAC (Sede do 

Agrupamento) 21 9 

Coordenadora Técnica - 1 

 

  

                                                           
12 Fonte: Relatório de Autoavaliação do Agrupamento 2018-2019, Pág. 11. 
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Tabela 4 – A população estudantil no ano letivo de 2018-2019 
13

 

Nível de ensino Estabelecimento 
Número  

de  
Turmas 

 Número de alunos 

Número 
inicial de 

alunos 

ASE EMAEI - CAA 
Serviço de Psicologia e 

Orientação 

Escalão A 
Escalão B 

(Escalão C) 
RTP Em avaliação Acompanhados 

Avaliações 
Psicológicas 

Pré- 

escolar 

Jardim de 
infância 

N.º 1 3 70 9 11 

11 0 3 0 

N.º 3 3 65 7 3 

N.º 5 1 26 3 2 

N.º 6 1 21 7 1 

Palmeiras 1 30 9 2 

TOTAL 9 212 35 19 11 0 3 0 

1.º Ciclo 

1.º Ano 

Escola 5 1 26 6 4 

3 0 

22 17 

Escola 6 1 24 7 3 

Escola 8 2 34 14 5 

TOTAL 4 86 27 12 3 0 

2.º Ano 

Escola 5 1 28 8 2 

9 0 Escola 6 1 22 9 1 

Escola 8 2 46 20 7 (+1) 

TOTAL 4 96 37 10 (+1) 9 0 

3.º Ano 

Escola 5 1 26 8 2 

6 0 Escola 6 2 47 10 7 

Escola 8 2 50 15 8 

TOTAL 5 123 33 17 6 0 

4.º Ano 

Escola 5 1 23 5 4 

8 0 Escola 6 2 42 17 4 

Escola 8 2 47 13 9 

TOTAL 5 112 35 17 8 0 

TOTAL 1.º CEB 18 417 132 56 (+1) 26 0 22 17 

2.º Ciclo 

5.º Ano EPAM 5 126 41 12 (+2) 17 
0 

42 5 

6.º Ano EPAM 6 147 31 15 (+6) 11 

TOTAL 2.º CEB 11 273 72 27 (+8) 28 0 

3.º Ciclo 

7.º Ano EPAM 5 137 30 11 (+5) 13 

0 

8.º Ano EPAM 5 127 22 10 (+1) 14 

9.º Ano EPAM 5 124 17 5 (+1) 3 

CEF - T2 
Ano 2 

EPAM 1 18 1 0 3 

TOTAL 3.º CEB 16 406 70 26 (+7) 33 0 42 5 

Secundário 

10.º CCH 
10.º CProf 

ESAC 7 184 34 19 (+2) 

1 

0 39 0 

ESAC 5 143 23 24 (+4) 

TOTAL 12 327 57 43 (+6) 

11.º CCH 
11.º CProf 

ESAC 8 185 14 15 (+3) 

1 ESAC 6 125 15 15 (+1) 

TOTAL 14 310 29 30 (+4) 

12.º CCH 
12.º CProf 

ESAC 7 153 11 14 (+1) 

1 ESAC 5 112 7 7 (+2) 

TOTAL 12 265 18 21 (+3) 

TOTAL Secundário 38 902 104 94 (+13) 3 0 39 0 

TOTAL Agrupamento 92 2210 413 222 (+29) 101 0 106 22 
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 Fonte: Relatório de Anual de Progresso do Agrupamento 2018-2019, Pág.8 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA  PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Página 37 de 48 

Tabela 5 – Análise comparativa do grau de concretização das medidas inscritas no PAE. 
14

 

 

Projeto de Intervenção do AEAC: 

 – Eixos estratégicos de ação 

Grau de concretização do plano estratégico   

2017-2018 
Valores de partida 

2018-2019 
Valores alcançados 

1. Melhorar o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens  

- Básico: 98,01% 
- Secundário: 97,36% 

- Básico: 99,03% 
- Secundário: 103,79% 

2. Reduzir os níveis de indisciplina e prevenir o 
abandono e o absentismo 

≈ 80% ≈ 112% 

3. Melhorar os níveis de proficiência de leitura e 
escrita e os resultados das aprendizagens (1.º 
CEB) 

96,6%  102,3%  

4. Melhorar a prática pedagógica através da 
articulação curricular e da supervisão pedagógica.   

5. Promover uma educação inclusiva (DL 3/2008 
reconvertido - DL 54/2018) 

> 95%  100% 

 

 

Tabela 6 – Taxas de sucesso – Dados MISI 15
 

 Taxa de Sucesso 

 2017-2018 2018-2019 

 UO Nacional UO Nacional 

Ensino Básico 
(1.º, 2.º e 3.º Ciclos) 

90,06%  
Valor de partida 

94,07% 
91,2% Valor obtido 

95,5% 

91,86% Valor esperado 

Ensino Secundário 80,48% 
Valor de partida 

84,74% 

85,2% Valor obtido 

85,4% 

82,09% Valor esperado 
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 Fonte: Relatório de Anual de Progresso do Agrupamento 2018-2019, Pág.15 
15

 Fonte: Relatório de Anual de Progresso do Agrupamento 2018-2019, Pág.16 
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Tabela 7 – Resultados escolares do 1.º CEB, por ano curricular de anos letivos consecutivos 
16

 

ANO 
  

2017-2018 

Alunos 
inscritos 

Alunos 
avaliados 
no 3.º P 

TRANSITARAM 
Sucesso 

Pleno 

 PORT  
Menção de 

Bom ou Muito 
Bom 

  MAT  
Menção de Bom 
ou Muito Bom Alunos 

Taxa de 

transição 

1.º Ano 86 84 83 98,8% 
78 51 60 

92,9% 60,7% 71,4% 

2.º Ano 112 104 91 87,5% 
88 63 57 

84,6% 60,6% 54,8% 

3.º Ano 105 105 98 93,3% 
89 49 49 

84,8% 46,7% 46,7% 

4.º Ano 101 98 96 98,0% 
91 61 59 

93,8% 61,6% 60,2% 

Total 
404 391 368 

94,1% 
346 224 225 

88,7% 57,4% 57,7% 

ANO 
 

2018-2019 

Alunos 
inscritos 

Alunos 
avaliados 
no 3.º P 

TRANSITARAM  
Sucesso 

Pleno 

PORT 
Menção de 

Bom ou Muito 
Bom 

MAT 
Menção de Bom 
ou Muito Bom N.º alunos 

Taxa de 

transição 

1.º Ano 86 78 78 100,0% 
73 55 65 

93,6% 70,5% 83,3% 

2.º Ano 96 95 93 97,9% 
87 52 50 

91,6% 54,7% 52,6% 

3.º Ano 123 116 114 98,3% 
101 72 70 

87,1% 62,1% 60,3% 

4.º Ano 112 109 106 97,2% 
93 49 36 

85,3% 45,0% 33,0% 

Total 
417 398 391 

98,2% 
354 228 221 

88,9% 57,3% 55,5% 

2018-2019 +2% +2% +2% +2% 

Valor esperado (PAE) 96,0% 90,5% 58,5% 58,9% 

Grau de cumprimento dos objetivos 102,3% 98,2% 97,9% 94,2% 

Obs.: Os cálculos percentuais foram efetuados sobre o número de alunos avaliados no 3.º Período   
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 Fonte: Relatório de Anual de Progresso do Agrupamento 2018-2019, Pág.18 
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Tabela 8 – Resultados escolares do 2.º CEB, por ano curricular de anos letivos consecutivos 

ANO  

 

2017-2018 

  

N.º alunos 

inscritos/ 

avaliados no 

3.º P 

N.º alunos 
N.º alunos 

TRANSITARAM/APROVARAM 

QUALIDADE DO SUCESSO 

NÃO 

TRANSITARAM/ Todos os 

níveis  

≥ 4 

PORT 

Com 

nível ≥4 

MAT 

Com 

nível ≥4 
NÃO 

APROVARAM 

Sucesso/  

Taxa de 

transição 

Com níveis 

<3 

Sucesso 

Pleno (*) 

5.º Ano 152/ 143 
20 123 34 89 16 56 44 

14,0% 86,0% 23,8% 62,2% 11,2% 40,0% 31,2% 

6.º Ano 116/ 109 
14 

12,8% 

95 

87,2% 

Concluem o ciclo 

41 

37,6% 

54 

49,5% 

10 

9,2% 

34 

32,1% 

33 

31,1% 

Totais 
268/ 252 34 218 75 143 26 90 77 

13,5% 86,5% 29,8% 56,7% 9,9% 35,7% 30,6% 

ANO 

  

2018-2019 

  

N.º alunos 

inscritos/ 

avaliados no 

3.º P 

N.º alunos 
N.º alunos 

TRANSITARAM/APROVARAM 

QUALIDADE DO SUCESSO 

NÃO 

TRANSITARAM/ 

NÃO 

APROVARAM 

Todos os 

níveis  

≥ 4 

PORT 

Com 

nível ≥4 

MAT 

Com 

nível ≥4 
Sucesso/   

Taxa de 

transição 

Com níveis 

<3 

Sucesso 

Pleno (*) 

5.º Ano 126/114 
12 103 34 69 13 44 30 

10,5% 90,4% 29,6% 60,5% 11,4 39,3% 27,3% 

6.º Ano 147/140 
18 

12,9% 

123 

87,9% 

Concluem o ciclo 

38 

27,1% 

85 

60,7% 

18 

12,9% 

41 

30,1% 

51 

37,0% 

Totais 
273/254 30 226 72 154 31 85 81 

11,8% 90,0% 28,3% 60,6% 12,2% 33,5% 31,9% 

 2018-2019 +2% -2% +2% +2% +2% +2% 

Valor esperado (PAE) 88,2% 29,2% 57,8% 10,1% 36,4% 31,2% 

Grau de cumprimento dos objetivos 102,0% 103,1% 104,8% 120,7% 92,0% 102,2% 
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Tabela 9 – Resultados escolares do 3.º CEB, por ano curricular de anos letivos consecutivos 
17

 

ANO  

2017-2018 

  

N.º 

alunos 

inscritos/ 

avaliados 

no 3.º P 

N.º alunos 

NÃO 

TRANSITAM

/  

NÃO 

APROVAM 

N.º alunos 

 TRANSITAM / APROVAM 

QUALIDADE DO SUCESSO 

Todos 

os 

níveis  

≥ 4 

PORT 

Com 

nível 

≥4 

MAT 

Com 

nível ≥4 
Sucesso/   

Taxa de 

transição  

Com 

níveis <3 

Sucesso 

Pleno 

7.º Ano 132/ 121 
18 103 46 57 14 30 34 

14,9% 85,1% 38,0% 47,1% 11,4% 26,1% 28,3% 

8.º Ano 119/ 114 
10 104 60 44 6 34 25 

8,8% 91,2% 52,6% 38,6% 5,3% 32,1% 23,6% 

9.º Ano 125/ 120 

12 108 50 58 9 29 40 

10,0% 
90,0%  

Concluem o ciclo 
41,7% 48,3% 7,5% 25,2% 35,1% 

Totais 376/ 355 
40 315 156 159 29 93 99 

11,3% 88,7% 43,9% 44,8% 8,1% 26,0% 27,7% 

ANO  

2018-2019 

  

N.º 

alunos 

inscritos/ 

avaliados 

no 3.º P 

N.º alunos  

NÃO 

TRANSITAM

/  

NÃO 

APROVAM 

N.º alunos 

 TRANSITAM / APROVAM 

QUALIDADE DO SUCESSO 

Todos 

os 

níveis  

≥ 4 

PORT 

Com 

nível 

≥4 

MAT 

Com 

nível ≥4 
Sucesso/   

Taxa de 

transição 

Com 

níveis <3 

Sucesso 

Pleno 

7.º Ano 137/130 

27 103 44 59 9 37 44 

20,8% 79,2% 33,8% 45,4% 6,9% 30,6% 36,1% 

8.º Ano 127/120 

20 100 63 37 17 35 27 

16,7% 83,3% 48,5% 30,8% 14,2% 32,7% 24,5% 

9.º Ano 124/119 

16 103 53 50 9 31 24 

13,4% 
86,6% 

Concluem o ciclo 
44,5% 42,0% 7,6% 27,2% 21,1% 

Totais 388/369 
63 306 160 146 35 103 95 

17,1% 82,9% 43,4% 39,6% 9,5% 27,9% 25,7% 

2018-2019 +2% -2% +2% +2% +2% +2% 

Valor esperado (PAE) 90,5% 43,0% 45,7 8,3% 26,5% 28,3% 

Grau de cumprimento dos objetivos 91,6% 99,1% 86,7% 114,5% 105,3% 90,8% 

Obs.: Os cálculos percentuais foram efetuados sobre o número de alunos avaliados no 3.º Período; (*) apenas níveis ≥3 
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 Fonte: Relatório de Anual de Progresso do Agrupamento 2018-2019, Pág.23 
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Gráfico 2 – Evolução da percentagem de classificações positivas nas provas finais de ciclo (últimos 4 anos) 
18

 

 

 

Tabela 10 – Resultados na disciplina de Matemática A (Fonte: GIAE) 19
 

 2017-2018 2018-2019 

 
N.º alunos 

Classificados 

N.º alunos 
Progrediram/ 

Aprovaram 

MAT 
Sucesso 

% 

N.º alunos 
Classificados 

N.º alunos 
Progrediram/ 

Aprovaram 

MAT 
Sucesso 

% 

Sucesso a 
alcançar 

(+3%) 

Grau de 
cumprimento 

10.º ano 68 48 70,59% 54 33 61,11% 72,71% 84,05% 

11.º ano 62 46 74,19% 52 47 90,38% 76,42% 118,27% 

12.º ano 30 
18 

CFD 
60%  
CFD 

49 
42 

CFD 
85,71% 

CFD 
61,80% 138,69% 

Totais 160 112 70,00% 155 122 78,71%   

CFD – Classificação Final da Disciplina (Resultados após os exames nacionais) 
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 Fonte: Relatório de Anual de Progresso do Agrupamento 2018-2019, Pág.27 
19

 Fonte: Relatório de Anual de Progresso do Agrupamento 2018-2019, Pág.28 
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Tabela 11 – Evolução dos casos de indisciplina, por ciclos de estudo e ano de escolaridade no triénio 2017-2019 
20

 

 

 

Ano curricular 

N.º total alunos 

 Final do 3.º P 
N.º alunos envolvidos  Total Participações Casos graves (1)  Casos muito graves (2) 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Pré-escolar 193 196 184 5 7 7 5 18 7 4 5 6 1 0 1 

1.º Ciclo 401 383 417 13 31 23 13 74 23 12 18 12 1 2 7 

2.º Ciclo 264 262 237 87 96 72 316 486 380 28 41 24 34 29 21 

5.º Ano 123 147 117 52 49 40 233 318 177 19 21 11 25 15 8 

6.º Ano 141 115 120 35 47 32 83 168 203 9 20 13 9 14 13 

3.º Ciclo 382 339 361 134 133 118 361 339 298 134 44 21 33 15 16 

7.º Ano 130 129 116 43 44 45 159 138 116 16 15 9 11 7 7 

8.º Ano 120 117 109 43 37 39 96 74 121 6 12 10 11 2 7 

9.º Ano 114 123 136 41 40 34 85 103 61 41 14 2 9 5 2 

CEF Tipo 2 
18 

(Ano 

2) 

26 
(Ano 

1) 

- 7 12 - 21 24 - 7 3 - 2 1 - 

Secundário 847 852 803 170 200 159 377 342 390 22 25 29 34 12 23 

10.º Ano 290 354 334 73 131 84 213 225 231 15 15 20 22 8 16 

11.º Ano 299 292 252 55 42 65 109 78 144 7 8 9 10 4 7 

12.º Ano 258 213 217 42 27 10 55 39 15 0 2 0 2 0 0 

Total Final 2087 2032 2002 409 467 379 1072 1259 1098 200 133 92 103 58 68 

(1) Casos de indisciplina considerados preocupantes:- Alunos com 3 participações;  
(2) Casos de indisciplina considerados muito preocupantes: - Alunos com mais de 3 participações. 
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 Fonte: Relatório anual do GPC. 
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 Tabela 12 – adesão ao projeto da supervisão pedagógica de pares por ciclo/nível de ensino 
21 

 2017-2018 2018-2019 

 
N.º total 

turmas  

N.º turmas 

envolvidas no 

projeto da 

supervisão 

Taxa de 

participação 

por 

ciclo/nível 

N.º total 

turmas 

N.º turmas 

envolvidas no 

projeto da 

supervisão 

Taxa de 

participação 

por 

ciclo/nível 

1.º CEB 17 6 35% 18 0 0% 

2.º CEB 11 4 36% 11 2 18% 

3.º CEB 16 12 75% 16 7 44% 

Secundário - CCH 20 12 60% 22 2 9% 

Secundário - CP 13 6 46% 16 4 25% 

Total 77 40 52% 83 15 18% 

 

 

Tabela 13 – Acompanhamento de alunos pelo Serviço de Psicologia e Orientação 
22

 

 2017-2018 2018-2019 

 
Alunos acompanhados 

e/ou em 
acompanhamento 

Avaliações 
psicológicas 

Alunos acompanhados 
e/ou em 

acompanhamento 

Avaliações 
psicológicas 

Jardim de Infância 3 0 3 0 

1.º Ciclo 31 22 22 17 

2.º e 3.º Ciclos 48 5 42 5 

Ensino Secundário 30 0 39 0 

Totais 112 27 106 22 

 

 

 

Tabela 14 – Alunos com RTP por ano de escolaridade e ciclo/nível de ensino (ano letivo 2018-2019) 
23 
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 Fonte: Relatório de Anual de Progresso do Agrupamento 2018-2019, Pág.32 
22

 Relatório anual do SPO. 
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Alunos com RTP 
Pré-

escolar 
1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Ensino secundário 

 - 
1.º 

Ano 
2.º 

Ano 
3.º 

Ano 
4.º 

Ano 
5.º 

Ano 
6.º 

Ano 
7.º 

Ano 
8.º 

Ano 
9.º 

Ano 
CEF 

10.º 
Ano 

11.º 
Ano 

12.º 
Ano 

Totais por ano 
de escolaridade 

11 3 9 6 8 17 11 13 14 3 3 1 1 1 

Totais por 
ciclo/ nível de 

ensino 
11 26 28 33 3 

Total 101 

 

  

                                                                                                                                                                                                      
23

 Relatório anual da EMAEI. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA  PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Página 45 de 48 

Gráfico 3 – Total de Atividades realizadas no âmbito do PAA no ano letivo 2018-2019 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Atividades realizadas pelos Projetos/Clubes no âmbito do PAA no ano letivo 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Público-alvo 

 Professores envolvidos  

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA  PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

Página 46 de 48 

Anexo II - Quadro normativo 

− Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, com as seguintes alterações, Lei n.º 85/2009, de 27/08, Lei n.º 

49/2005, de 30/08, Lei n.º 115/97, de 19/09. Lei de Bases do Sistema Educativo. 

− Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto de 2009. Estabelece o regime de aplicação da educação sexual em 

meio escolar; Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de Abril de 2010, que regulamenta a Lei n.º 60/2009, de 6 

de Agosto. 

− Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho; Procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, que aprova o regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

− Despachos Normativos números 13 -A/2012, de 5 de junho, 7/2013, de 11 de junho, 6/2014, de 26 de 

maio e 10-A/2015, de 19 de junho. Contrato de Autonomia, celebrado em 2013, entre o Ministério da 

Educação e o Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita. 

− Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016, de 24 de março. Cria o Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar com a finalidade de promover um ensino de qualidade para todos, 

combater o insucesso escolar, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e do 

aumento da eficiência e qualidade da escola pública. 

− Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio. Concebe uma Estratégia de Educação para a Cidadania, a 

implementar nas escolas do ensino público, com o objetivo de incluir nas saídas curriculares, em todos 

os graus de ensino, um conjunto de competências e conhecimentos em matéria de cidadania. 

− Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho. Define o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

que considera o bem-estar a Saúde e o Ambiente como áreas de competências. 

− Resolução da Assembleia da República nº254/2017, de 16 de novembro. Recomenda várias medidas 

no âmbito da educação sexual, entre as quais o reforço da carga horária dedicada à educação sexual 

nos ensinos básico e secundário. 

− Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os 

princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a 

garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que 

contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

− Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de Setembro. 
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