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Dos anteriores projetos educativos… 

No projeto educativo “Duas Escolas, Um Só Caminho” decorrente da fusão ocorrida no final de 2010 entre 

o Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena com o extinto Agrupamento de Escolas de Cerva centramos 

a nossa atuação na construção da identidade da instituição escolar, tentamos que a escola funcionasse 

como fio condutor que une, orienta e exibe todo um conjunto de referências na tentativa de conceber 

um vínculo sincero, afetivo e sólido, de todos os intervenientes com a escola. 

No projeto educativo “Educar com e para a diversidade” centramos a nossa atuação no paradigma da 

escola inclusiva, não apenas na vertente mais básica no que à educação especial diz respeito, mas na 

globalidade, ou seja, considerando desde logo que todos os nossos alunos são diferentes, todos eles têm 

necessidades de aprendizagem diferentes e foi para todos eles que foram delineadas as estratégias do 

projeto educativo. Para darmos resposta a este púbico completamente heterogéneo que compõe não só 

a nossa, mas todas as escolas do mundo inteiro (- somos todos diferentes, é preciso não esquecer!), 

tentamos encontrar variadíssimas respostas identificando diversos caminhos sempre com a finalidade de 

atingir o desenvolvimento integral dos nossos alunos.  

No projeto educativo “No presente, Criamos futuro” que teve como alicerce as pesquisas que mostram 

que, até ao ano 2030, dois bilhões de postos de trabalho desaparecerão, e outros surgirão. Será exigida 

flexibilidade de adaptação às mudanças, persistência para atingir objetivos, de forma a ter sucesso num 



 

2de59 
 

 

 

mundo em constante transformação. Soma-se a isso proatividade, trabalhar de forma colaborativa, 

criatividade, resolução rápida de problemas, pensamento crítico e a busca autónoma do conhecimento. 

O que pretendíamos, o que conseguimos… 

Resultados 

Académicos 

OE1A 

 

ME1A1Taxa de sucesso 

académico para 94%. 

 

Em 2018 – anos / disciplinas 

com sucesso inferior a 94% - 

12 

Em 2021 - anos / disciplinas 

com sucesso inferior a 94% - 

1 

 

 
 

ME1A1 Manter as taxas de 

retenção do 2.º CEB e Secundário 

abaixo da nacional. 

 

2.º Ceb: 1,6% 

Sec: 0% 

Nacional: 8,5% 
 

ME1A2 Manter o resultado dos 

exames nacionais acima da média 

nacional. 

 

Em 2018 –disciplinas com 

média inferior à nacional – 4 

Nível de discrepância – 

entre os 0,8 e 3,91 valores. 

Em 2021 - disciplinas com 

média inferior a nacional – 2 

Nível de discrepância - entre 

o 0,2 e 0,6 valores. 

 

ME1A3 Aumentar a qualidade do 

sucesso em 5% (alunos com nível 

4 ou 5 e 14 ou mais valores). 

 

2018 – 28,4 

2021 – 34,87 

 

ME1A4 Manter a taxa de 

abandono escolar abaixo de 1%. 

 

Taxa de abandono aos 18 

anos 

2018 – 0,15 %  

2021 – 0,31% 
 

Mas…. 

 

ME1A5 70% de alunos 

encaminhados, para as diferentes 

estruturas de estímulo às 

aprendizagens, melhoraram 

resultados. 

 

 

Taxa de sucesso  

 

 

http://educacaointegral.org.br/metodologias/como-estimular-estudantes-criem-suas-proprias-perguntas/
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ME1A6 Atingir nos cursos de 

dupla certificação uma taxa de 

sucesso de 95 %. 

 

 

 

2021- Taxa 77%  

ME1A7 Aumentar em 5% os 

alunos com nível superior a 13 

valores. 

 

2018 –12,8% 

2021 – 35,7% 

 

ME1A8 Manter a taxa de saída 

precoce dos Cursos de dupla 

certificação abaixo dos 10%. 

 

2018 – 30%  

2021 – 37% 

 

Resultados 

Sociais (OE1B) 

 

ME1B1 Aumento do número de 

alunos envolvidos no 

desenvolvimento de ideias ao 

projeto (no âmbito do 

desenvolvimento dos alunos 

como um todo) em 25%. 

 

 

2018 – 30% 

2021 – 70% 
 

ME1B2 Reduzir os 

encaminhamentos para o GAA 

por motivo de saída de sala de 

aula, para 5%. 

 

2021 – Encaminhamentos 59 

pelos professores.  

 

Mas… 

ME1B3 Taxa de faltas disciplinar 

abaixo dos 2%. 

 

2018- 0,6% 

20121- 0,4% 

 

ME1B4 Taxa de 100% na 

resolução das situações 

sinalizadas de carência alimentar 

 

2021- 100% 

 

ME1B5 Taxa de 50% na resolução 

das situações sinalizadas de 

outras carências. 

 

 

2021- 80% 

 

ME1B6 Atingir 90% da 

empregabilidade dos alunos que 

terminam os cursos de dupla 

2018 – 84,6 

2021 – 76,92 
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certificação no decorrer do 1.º 

ano, após a conclusão. 

 

Reconhecimento 

da comunidade 

OE1C 

ME1C1 Manter a divulgação em 

100% das atividades 

desenvolvidas pelo agrupamento. 

 

2018 – 24 publicações na 

página 

2019 – 19 publicações na 

página 

38 publicações na página do 

Facebook 

2021- 100% 

22 publicações na página 

64 na página do Facebook 

 

 

ME1C2 Organizar um debate 

anual com a comunidade com 

vista a apresentação de trabalhos 

e de boas práticas; 

 

2018 – 2 

2019 – 0 

2021 - 1 

 

 

ME1C3 Participar em 80% dos 

projetos de iniciativa local, 

nomeadamente no que respeita 

ao empreendedorismo e 

cidadania. 

 

2021 – 90% 

 

 

 

Planeamento e 

articulação 

(OE2A) 

 

ME2A1 Ter pelo menos um 

docente disponível para 

assegurar a ocupação plena dos 

tempos escolares, exceto no 

último tempo; 

 

No decurso do ano letivo a 

medida que vão aumentando 

o número de alunos com 

necessidade de apoio o 

objetivo deixa de ser 

cumprido.   

 

 

Mas... 

ME2A2 Manter o apoio 

especializado a 100% dos alunos 

abrangidos pelo DL 54/2018 

 

100% dos alunos foram 

acompanhados ainda que 

nem sempre por docentes do 

GR 910 
 

Mas... 

ME2A3 Garantir a orientação 

vocacional em 100% no 9º ano 

de escolaridade e 100% no 12º 

100% dos alunos têm 

orientação vocacional, ainda 

que esta devia começar mais 

cedo.  
 

Mas 
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ano (ensino regular e 

profissional). 

 

ME2A4 Assegurar que pelo 

menos 80% dos instrumentos da 

avaliação sumativa são 

realizados em conjunto e assim 

aplicados, sempre que exista 

mais que um docente a lecionar. 

 

A diferenciação pedagógica 

sobrepôs-se e deixou de ser 

valorizada a uniformização 

dos instrumentos apelando-

se a sua diversidade.   

Mas 

ME2A5 - Construir um arquivo 

digital de recursos e materiais 

curriculares, utilizados ou 

criados, por cada grupo/área 

disciplinar em que pelo menos 

30% seja de produção interna 

(Socrative, Kahoot, …). 

 

Conseguido parcialmente 

 

Mas 

ME2A6 -Dotar de meios 

humanos e materiais o gabinete 

de apoio ao aluno. 

 

 

Conseguido parcialmente 

 

ME2A7 Manter as bibliotecas 

com um horário de 

funcionamento sem 

interrupções. 

 

As bibliotecas mantem 

horário continuo. 

 

ME2A8 Manter a cota de alunos 

dos cursos de dupla certificação 

acima de um terço do nº de 

alunos do secundário. 

 

2018- 9,2 % 

2021- 6,4% 

 

Práticas de ensino 

(OE2B) 

ME2B1 100% das atividades 

realizadas constam do 

InovarPAA. 

 

2018 - 100% 

101 atividades 

2019 -100% 

94 atividades 

2021-100% 

105 atividades 
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ME2B2 100% das atividades 

realizadas possuírem evidências 

na avaliação das mesmas. 

 

2018 - 68% 

2019 -71% 

2021- 100 % 

(Programa ou páginas 

oficiais) 

 

ME2B3 Aumento em 5% do 

número de atividades que 

envolvem os pais e encarregados 

de educação. 

 

2018 – 16,1 

2019 – 16,8 

2021 – 13,8 

(Participação direta e 

indireta) 

 

ME2B4 – Garantir que pelo 

menos 100% dos alunos da 

Educação Inclusiva têm uma 

resposta educativa adequada. 

 

Todos os alunos tiveram 

apoio, ainda que nem sempre 

por docentes do GR 910.  

 

ME2B5 Implementar em 80% as 

medidas previstas no CRIAtivo. 

 

Medidas previstas no 

CRAtivo immplementadas a 

90% 

 

ME2B6 Garantir pelo menos 5 

atividades no plano anual de 

atividades valorizadoras da 

dimensão artística. 

 

2018 – totalmente 

atingido 

2019 - totalmente 

atingido 

2021- totalmente 

atingido 

 

ME2B7 Pelo menos 50% dos 

alunos encaminhados para 

medidas de promoção do 

sucesso são acompanhados por 

equipas multidisciplinares. 

 

2021- 100% 

 

ME2B8 Realização e 

monitorização de testes 

intermédios. 

 

Conseguido parcialmente 

 

ME2B9 Assegurar que pelo 

menos 80% dos instrumentos 

avaliativos são realizados em 

conjunto e assim aplicados. 

 

A diferenciação pedagogica 

sobrepos-se e deixou de ser 

valorizada a uniformização 

dos instrumentos apelando-

se a sua diversidade.  

Mas... 
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Monitorização e 

avaliação do 

ensino e das 

aprendizagens 

(OE2C) 

ME2C1 Elaboração dos critérios 

de avaliação em sede de 

departamento garantindo a 

uniformização também 

interdisciplinar. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME2C2 Comunicação e 

explicitação dos critérios de 

avaliação aos alunos e 

encarregados de educação. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME2C3 Promoção da troca de 

instrumentos pós correção pelo 

menos uma vez por ano. 

 

Totalmente conseguido mas 

ainda não consolidado 

 

Mas... 

ME2C4 Efetuar a verificação dos 

sumários sempre que necessário 

de forma a garantir o integral 

desenvolvimento do currículo. 

 

Conseguido, mas ainda não 

consolidado 

 

 

Mas... 

ME2C5 Atingir 50% de sucesso 

nos alunos sinalizados nas várias 

medidas de promoção. 

 

Conseguido e consolidado, 

mas a necessitar de 

alteração procedimental  

 

Mas… 

ME2C6 Reduzir em 1% a 

desistência e o abandono escolar 

quer no ensino regular quer nos 

cursos de dupla certificação. 

2018 – 0,2% 

2021 – 0,3% 

 

Mas... 

 

 

 

Liderança OE3A ME3A1 Melhorar resultados 

escolares. 

 

Em 2018 – anos / 

disciplinas com sucesso 

inferior a 94% - 12 
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Em 2021 - anos / 

disciplinas com sucesso 

inferior a 94% - 1 

Alunos com 

classificação de Bom e 

Excelente 

2018 –12,8% 

2021 – 35,7% 

 

ME3A2 Prevenir situações de 

insucesso e abandono escolar 

precoce. 

 

Insucesso  

1º ciclo  

2.º Ceb: 1,6%~ 

3º ciclo  

Sec: 0% 

Taxa de saida 

precoce  

2018 – 0,2% 

2021 – 0,3% 

 

 

Mas... 

ME3A3 Manter a receção aos 

alunos e encarregados de 

educação.   

 

2020 a receção foi 

realizada pelos 

educadores/professoes 

titulares/dt, Não foi 

realizada receção pela 

diretora devido as 

orientações da DGS  

 

Mas… 

ME3A4 Abrir a Escola à 

comunidade para formação, 

eventos culturais e sociais, 

desporto e lazer.  

 

Em 2020 e 2021, não foi 

cumprido o objetivo devido 

as indicações da DGS 

 

Mas… 

ME3A5 Manter de forma 

continuada a exposição de 

trabalhos/projetos nos espaços 

apropriados. 

Em 2020 e 2021, não foi 

cumprido o objetivo devido 

as indicações da DGS. 

No entanto foram feitas 

exposições virtuais. 
 

Mas… 

ME3A6 Manter a participação 

das lideranças intermédias na 

elaboração dos documentos 

estruturantes e na vida da 

escola. 

A Participação das 

lideranças intermedias 

aumentou em quantidade e 

qualidade 
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ME3A7 Aumentar o número de 

sugestões de melhoria 

apresentadas em 5%. 

 

Conseguido mas ainda não 

consolidado 

 

Mas… 

ME3A8 Elaborar o plano de 

formação do Agrupamento.  

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3A9 Efetuar a monitorização 

indicada em MEC3. 

 

Totalmente conseguido 

mas não consolidado 

 

Mas... 

ME3A10 Garantir e monitorizar 

o cumprimento da MEC1. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3A11 Realizar a 

monitorização da ME2B7. 

 

Totalmente conseguido, 

mas ainda não consolidado 

 

Mas... 

ME3A12 Garantir o 

cumprimento da ME2B1. 

 

Totalmente conseguido, 

mas ainda não consolidado 

 

Mas... 

ME3A13 Garantir o 

cumprimento da ME2B4 e 

ME2B5. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3A14 Prover a participação 

da escola em pelo menos dois 

projetos nacionais de inovação. 

 

2018 -6 

2019 -3 

2020 - 0 
 

Mas... 

ME3A15 Organizar um convívio 

anual que facilite a participação 

da comunidade. 

Em 2020 e 2021, não foi 

cumprido o objetivo devido 

as indicações da DGS. 
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  Mas... 

ME3A16 Realizar 

trimestralmente reuniões de 

partilha de práticas. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3A17 Aumentar o número de 

elementos da comunidade 

educativa que apresentam 

sugestões em 20 %. 

 

Conseguido, mas não 

consolidado 

 

ME3A18 Aumentar a 

participação/ colaboração dos 

pais nas atividades do 

agrupamento em 10%. 

 

Totalmente conseguido, 

mas não consolidado 

 

Mas... 

ME3A19 Criar mecanismos de 

audição e participação da 

comunidade. 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

Gestão (OE3B) 

 

ME3B1 Definir anualmente os 

critérios de afetação dos 

recursos. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3B2 Promover a mobilidade 

dos recursos de forma a 

responder atempadamente às 

necessidades da organização. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3B3 Definir anualmente os 

critérios de elaboração de 

horários e distribuição de 

serviço. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3B4 Promover uma reflexão 

em sede de conselho 

pedagógico de forma a aprovar 

os critérios de elaboração de 

turmas e de distribuição de 

serviço; 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 
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ME3B5 Promover a avaliação do 

pessoal conforme legislação em 

vigor. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3B6 Auscultação anual do 

pessoal de forma a elencar as 

necessidades de formação. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3B7 Concretizar pelo menos 

80% das áreas de formação. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3B8 Reunir pelo menos duas 

vezes por ano com o pessoal não 

docente. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3B9 Utilizar a plataforma 

Inovar como principal veículo de 

comunicação. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3B10 Eliminar 

constrangimentos na 

comunicação  

Interna. 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

Autoavaliação 

e melhoria 

OE3C 

 

ME3C1 Implementação pelo 

menos de 90% das ações de 

melhoria. 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3C2 Grau do impacto das 

ações de melhoria nas dinâmicas 

da escola, nomeadamente: 

ações de melhoria concretizadas 

nas estruturas de orientação 

educativa e nos serviços que 

apoiam a atividade  

Educativa. 

Conseguido, mas não 

consolidado  

 

 

Mas... 

ME3C3 Aumentar em 10% a 

participação da comunidade 

educativa nos instrumentos de 

autoavaliação. 

Conseguido, mas não 

consolidado 
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ME3C4 Dar continuidade a 

avaliação nos domínios dos 

resultados. 

 

Totalmente conseguido e 

consolidado 

 

ME3C5 Promover a 

autoavaliação no domínio da 

prestação de serviços e 

liderança e gestão. 

 

Conseguido, mas não 

consolidado 

 

ME3C6 (Re)conhecimento dos 

projetos e ações desenvolvidas 

na escola   através da recolha de 

informação. 

 

Conseguido, mas não 

consolidado 
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I. Introdução 

 

Das Palavras aos atos, Diversificar, Inovar, Capacitar, Flexibilizar 

Num sistema complexo como é o de uma escola, onde várias realidades sociais, culturais, 

educacionais e cívicas se cruzam, exige-se que seja feita uma visão integrada e integradora às 

realidades estruturais e funcionais, materiais e humanas, didáticas e pedagógicas, capaz de 

conduzir a uma melhoria do serviço prestado pela escola à comunidade que serve. O 

Agrupamento de escolas de Ribeira de Pena elaborou o seu Projeto Educativo que teve como 

suporte a participação e responsabilização de todos os intervenientes do espaço educativo em 

que se insere. Os stakeholders internos e externos não apenas foram ouvidos, mas fizeram parte 

da elaboração deste projeto educativo, que assenta nos seguintes documentos curriculares: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; 

c) A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; 

d) Os perfis profissionais/referenciais de competência.  

 Assumimos construir um projeto dinâmico, capaz de posicionar-se como um instrumento de 

reflexividade e como meio de aferir padrões e metas educativas a que nos propusemos atingir 

com a população escolar da nossa área de influência.  

Estes dois últimos anos letivos foram difíceis, no entanto não há qualquer dúvida que os os 

docentes e discentes estão mais empoderados no domínio de algumas “novas” ferramentas 

digitais que não utilizavam, nem conheciam. O espaço virtual passou a ser utilizado como um 

ambiente potenciador da aprendizagem e mantido no ensino presencial. As TIC tornam-se um 

domínio obrigatório, mas não “novo”, nas dinâmicas do ensino à distância, confirmando o que há 

décadas se afirmava como importante para o ensino aprendizagem, em contexto de sala de aula. 

As TIC passam a assumir o seu papel na prática educativa, enquanto ambientes facilitadores de 

aprendizagem, trazendo para a arena educativa, novas potencialidades e novas possibilidades 

de melhoria do ensino. Contudo, as tecnologias digitais ao serviço da pedagogia/ensino 

aprendizagem, são, ainda, um desafio, especialmente no seu aproveitamento criativo e na sua 

exploração eficaz. 

Avaliar para que as aprendizagens possam emergir, desenvolver-se e consolidar-se é 

imperativo. Desafiemos os alunos a produzir registos de observação vários, a fazer podcasts, a 

fazer guiões de entrevistas, registos áudio de entrevistas aos membros da família, a construírem 

portefólios do que vão fazendo, a apresentarem aos colegas os resultados do seu trabalho. 
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É imperativo pensar e desenhar estratégias de ensino que os impliquem em desafios, em 

problemas vivenciados no dia-a-dia, em questões-problema. Este apelo à participação e à 

procura de respostas para os problemas concretos, pessoais e sociais que vivenciam é uma 

forma possível de ativar a presença, a pesquisa e atribuir um renovado sentido para o processo 

de escolarização. 

II. Diagnóstico estratégico 

Identidade e cultura da instituição 

a. Caracterização do meio 

 

O Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena situa-se no município homónimo. Este 

concelho faz parte da bacia hidrográfica do rio Tâmega, com uma geografia delimitada pelos 

vales profundos quer do Tâmega quer dos seus afluentes, um povoamento disperso e uma 

atividade de expressão marcadamente agrícola. O seu território dispersa-se por 217,50 Km² e, 

segundo os censos de 2011, residiam 6.544 habitantes. 

Pormenorizando, Ribeira de Pena faz parte da NUT III do Alto Tâmega, localiza-se a 

noroeste de Portugal, é delimitado a norte pelo concelho de Boticas, a sul pelos concelhos de 

Vila Real e Mondim de Basto, a este pelo concelho de Vila Pouca de Aguiar e a Noroeste pelo 

concelho de Cabeceiras de Basto. 

Relativamente à dinâmica populacional, registava à data do último recenseamento (2021), 

um total de população residente de 5187 indivíduos, valor que representa uma diminuição 

populacional face ao momento censitário anterior (2011), de 10% 

b. Alunos 

Ao nível da população estudantil até ao 12º ano, registou-se um decréscimo de 30%, se 

comparamos os alunos matriculados em 2011 e 2021.  

Os alunos que frequentam atualmente a escola não são distintos dos das restantes escolas do 

país e nesse sentido  pertencem à Geração Z (nascidos entre os anos 1995 e 2010), criados 

numa  era altamente tecnológica, de ansiedades profundas e mudanças avassaladoras, são 

críticos, questionadores e exigem que instituições de ensino se adaptem às suas peculiaridades. 

Afinal, as tradicionais metodologias de ensino estão em total dissonância de seus perfis 

hiperconectados. Para atendê-los, tudo deve ser remodelado e readaptado: salas de ensino, 

processos de aprendizagem e, em especial, a postura do professor. O ano de 2010 viu a geração 

Alfa ganhar vida, substituindo a geração Z.  

https://escolasdisruptivas.com.br/escolas-do-seculo-xxi/como-e-por-que-investir-em-inovacoes/
https://escolasdisruptivas.com.br/tecnologia-educacional/transformacao-digital-na-educacao/
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A geração Alfa já ‘nasce conectada’, descobrindo logo nos primeiros anos de vida as cores, as 

formas, os sons e as funcionalidades de smartphones, tablets, notebooks e aparelhos 

tecnológicos. A sua visão de mundo é através de uma tela. Alunos da nova geração não 

suportam, apenas, receber informação. Eles querem ser protagonistas, produtores, colocar a 

“mão na massa” (como explicam os conceitos da cultura maker, educação 4.0 e 

das metodologias ativas, por exemplo). 

De resto temos alunos de todo o tipo, tímidos, extrovertidos, contestatários, líderes, estudiosos, 

ansiosos, etc.., cada um é um individuo e as suas necessidades são particulares.  

 

 

b1. Ao nível social  
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https://www.positivoteceduc.com.br/vcmaker/cultura-maker-o-que-e/
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b2. Ao nível académico 
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Ensino Básico 
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b3. Ao nível da qualidade de sucesso  
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Não há como voltar atrás: a tecnologia faz parte do cotidiano de crianças e adolescentes — e 

essa realidade inevitavelmente afeta as relações entre os professores e os alunos.  

 

c2. Pessoal não docente 
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c3. Pais e Encarregados de Educação 

 

Os pais e encarregados de educação pertencem à Geração Y. Esse grupo viu a internet nascer, 

o mundo se tornar mais veloz e a informação circular rapidamente em questão de segundos, são 

imediatistas, viram o mundo acelerar, querem ter o que desejam o mais rápido possível.  

Para que exista uma troca eficiente entre família e escola, é necessário que a instituição se 

adapte para entender e acolher as demandas desse novo perfil de pais 

O diálogo igualitário entre família e escola e entre pais e filhos para mediar e resolver os conflitos 

das crianças passa a ser a regra, em vez de priorizar padrões autoritários de repreensão. Para 

essa geração, a criança ou adolescente também deve ser ouvido e, na medida do possível, ter 

suas opiniões consideradas pelos educadores. 

c4 – Estruturas intermédias 

Se é verdade que a liderança se concretiza através da implementação da estratégia de 

intervenção do Diretor, também sabemos que a qualidade do trabalho realizado pelas escolas 

está cada vez mais dependente da forma com as estruturas de gestão intermedia assumem o 

seu papel.  

E porque estamos convencidos que são as pessoas que mudam a educação e os processos, 

tentamos atribuir a função de coordenadores àqueles que com competência pedagógica 

acompanha e monitoriza os processos de ensino dos professores que coordena, e trabalhando 

colaborativamente com estes assegura que são cumpridos os procedimentos legais bem como 

decididos na escola.   

Os Diretores de Turma ocupam uma posição muito importante nas estruturas de gestão 

intermédia da escola, possuem um papel fundamental numa estrutura que envolve a 

coordenação das atividades dos professores e dos alunos.  

O Diretor de Turma, no exercício de coordenação interdisciplinar relativamente aos diferentes 

professores da turma, é colocado numa interface entre duas áreas de intervenção: a docência e 

a gestão. Assim, ele é simultaneamente um elemento do sistema de gestão da escola, a quem 

competem responsabilidades na gestão geral do Conselho de Turma a que presidir. 

Os diretores de turma e coordenadores estão disponíveis semanalmente para atender alunos, 

pais e colegas. Os recursos afetos à escola continuarão a estar ao serviço da comunidade, a 

saber: instalações desportivas, salas de informática, Espaço Saúde, Espaço Logos, Reprografia, 

Salas de Informática, Biblioteca Escolar, Refeitório, Bufete, Papelaria e Reprografia e Sala de 

Convívio.  
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As práticas de organização e afetação dos recursos, de elaboração de horários e de distribuição 

do serviço são definidas com base nas necessidades do agrupamento tendo como orientadores 

os normativos legais. A gestão dos recursos visa assegurar a formação plena dos alunos, a nível 

académico, pessoal e social e os critérios para a constituição das turmas estão plasmados no 

Projeto Educativo e seguem as orientações da tutela. A elaboração de horários dos docentes 

que trabalham nas duas escolas tem prioridade, pois implicam deslocações de cerca de 16km. 

Quanto à avaliação do desempenho, a CAD procede à elaboração do roteiro e produz o suporte 

documental necessário à sua operacionalização. A calendarização é dada a conhecer a todos 

os professores com recurso a reuniões gerais e entrevistas entre avaliadores e avaliados. 

As ações promotoras de desenvolvimento profissional estão centradas nas áreas da educação 

para o empreendedorismo, educação para a saúde, ciências experimentais, novas tecnologias, 

Aprendizagens Essenciais e avaliação formativa. São ações acreditadas que têm tido lugar na 

escola Sede com elevados níveis de frequência. No que concerne ao Pessoal Não Docente têm 

sido desenvolvidas ações de sensibilização relacionadas com boas práticas de apoio letivo, 

saúde escolar e higiene e segurança. A avaliação do desempenho serve igualmente para 

desenvolver uma postura de melhoria face à prestação do trabalho. 

Os circuitos de informação interna e externa devem ser eficazes uma vez que todos os membros 

da comunidade têm conhecimento das funções que lhes estão atribuídas e acesso às 

deliberações dos órgãos de gestão estratégica e pedagógica, seja através das reuniões, avisos 

ou minutas. 

c5. Redes, parcerias e protocolos 

 O sucesso do serviço educativo desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas de Ribeira 

de Pena depende cada vez <mais, da existência de parcerias e protocolos com outras 

instituições da região otimizando redes de articulação do serviço educativo prestado com 

instituições públicas, outros estabelecimentos de educação e formação equivalentes ou do 

ensino superior, empresas. Estas redes poderão ser de âmbito local, regional, nacional ou 

mesmo internacional. 

Com vista à execução dos prossupostos enunciados anteriormente, o Agrupamento de Escolas 

de Ribeira de Pena celebrou uma série de protocolos com parceiros estratégicos que potenciam 

o desenvolvimento de competências necessárias aos nossos alunos:

▪ UTAD- Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

▪ Universidade do Minho 

▪ Universidade Católica Portuguesa 

▪ Centro de Formação de Basto e 

Barroso 

▪ Anje – Associação Nacional de Jovens 

Empresários 

▪ Adrat –Associação Desenvolvimento 

Regional Alto Tâmega 

▪ Cimat – Comunidade Intermunicipal do 

Alto Tâmega 
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▪ Câmara Municipal de Ribeira de Pena 

▪ União de Freguesias de Salvador e 

santo Aleixo de Além-Tâmega 

▪ União de freguesias de Cerva e Limões 

▪ Agrupamento de Centros de Saúde do 

Alto Tâmega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Santa Casa da Misericórdia de Ribeira 

de Pena 

▪ Santa Casa da Misericórdia de Cerva 

▪ Pena Aventura Park 

▪ Costa e Carreira, Lda 

▪ Madeiras Penense
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c6. Recursos materiais e financeiros 

O Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena é constituído por cinco escolas, distribuídas pelo 

núcleo de Ribeira de Pena e Cerva. Dos cinco edifícios escolares, três eram propriedade do 

município e dois do Ministério da Educação, a partir de 01 de setembro de 2021, através da 

aplicação da lei nº 50/2018 e do decreto-lei nº 21/2019, o município passou a assumir as 

responsabilidades salvaguardando a autonomia pedagógica e curricular do agrupamento.  

c7. Medidas de Promoção de Sucesso  

A estrutura “Logos” é a estrutura do agrupamento, onde se concentram todas as medidas de 

promoção de sucesso, composto pelas subestruturas, CRIAtivo, CRESucesso, REConstruir, cujas 

finalidades se elencam a seguir. 
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C7.1. Eficácia das medidas 

1. CRESucesso 
a. Acomodações e diferenciação 
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b. Ancoragem e Inspira 

   

c. Domínios de Autonomia Curricular 
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1. ReConstruir 

a. Mediação 
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b. Apto 
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c. Parentalidade Positiva 

d. SPO 

III- Análise SWOT 

 O que nos ajuda…. O que nos atrapalha…. 

Escola 
(Ambient
e interno) 

Pontos Fortes 

● Valorização do aluno como um todo; 

● Práticas de articulação horizontal, vertical e 

transversal na operacionalização do 

currículo; 

● Planos de promoção do sucesso escolar e 

prevenção do abandono escolar precoce; 

● Implementação, avaliação, reflexão e 

redefinição de medidas de apoio em tempo 

real; 

● Reorientação de percursos educativos; 

● Aposta na formação técnica no âmbito das 

ofertas profissionalizantes; 

● Educação para a cidadania na perspetiva da 

construção de valores e da formação 

pessoal e social; 

● Participação em atividades e projetos que 

permitem o acesso a outras realidades e 

vivências que o contexto local não permite; 

● Valorização da dimensão artística da 

educação, do espírito crítico, da 

solidariedade, da persistência; 

● Monitorização da avaliação interna; 

● Otimização dos recursos físicos, humanos e 

financeiros; 

● Segurança no recinto escolar. 

 

 

Pontos Fracos 

● Trabalho colaborativo e participativo do pessoal não 

docente; 

● Regras de conduta no recinto escolar no primeiro 

ciclo; 

● Resistência a abordagens de supervisão 

pedagógica numa perspetiva de trabalho 

colaborativo; 

● Proatividade do pessoal docente na construção e 

operacionalização da estratégia global do projeto 

educativo; 

● Falta manutenção dos equipamentos informáticos 

● Dependência dos resultados escolares em função 

do professor. 

 

 

 



 

39de59 
 

 

 

 

Ambiente 
Externo 

Oportunidades 

● Crescente aposta no turismo de 

natureza e valorização dos recursos 

naturais da região; 

● Rodovias de acesso a centros mais 

desenvolvidos; 

● Realização de parcerias; 

 

 

Ameaças 

● Contexto demográfico, social, económico e 

geográfico: 

- Taxa de desemprego elevada; Taxa de 

emigração elevada; Território de baixa densidade; 

● Reduzido nível sociocultural dos encarregados de 

educação; 

● Relevo acidentado e distância entre as escolas; 

● Inexistência de rede de transportes públicos; 

● Reduzido tecido empresarial. 

● Oferta Educativa (ANQEP) - Prioridades de oferta 

distinta dos eixos definidos em plano estratégico 

da CIM do Alto Tâmega. 
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IV- Planeamento Estratégico 

a. Missão  

A missão do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, consiste em responder às 

necessidades do seu território educativo, tendo em conta o mundo na sua globalidade. 

Garantindo uma formação de excelência a alunos empreendedores, perseverantes com espírito 

crítico e analítico, com comportamentos de cidadania de nível superior, que conseguem resolver 

situações novas, com   respeito pelos diferentes pontos de vista. que não lhes permita apenas 

inserir-se com sucesso numa sociedade globalizada, mas que sejam eles próprios promotores 

de mudança.  

b. Visão 

Pretendemos aprofundar nosso trabalho para que sejamos: 

● Uma Escola que considera o corpo discente o centro de todas as suas atividades 

educativas, garantindo que o aluno é protagonista ativo no seu processo formativo. 

● Uma Escola que privilegia a formação integral dos alunos, contando com a sua 

diversidade e apostando nesta. 

● Uma Escola que fomenta o espírito de aperfeiçoamento, a cooperação, o respeito, a 

solidariedade, a criatividade, e o respeito pelos outros e pelo ambiente. 

● Uma Escola com reconhecimento social, académico e pela inovação  

●  Uma Escola ao serviço das famílias e da comunidade e empenhada na melhoria 

contínua da gestão da qualidade. 

● Uma Escola onde pessoal docente e não docente assumem a sua responsabilidade, 

desenvolvendo-se profissionalmente e pessoalmente.  

●  Uma Escola cuja atividade implique o menor impacto possível no meio ambiente e que 

colabore para a sua conservação. 

● Uma Escola na qual as famílias e a comunidade participam ativamente das atividades 

organizadas e colaboram no processo de ensino-aprendizagem. 

 

c. Valores 

● Trabalhar na missão compartilhada, a partir da corresponsabilidade nas tarefas e na 

coerência na ação educativa e na missão do agrupamento. 

● Proximidade e envolvimento com as famílias. 

● Respeito pela sua dignidade humana, sem discriminação por qualquer motivo. 

●  Preocupação com cada aluno, atendendo à sua singularidade e respondendo às suas 

necessidades. 

● Abertura às necessidades do meio ambiente e do mundo, gerando compromisso 

solidário. 

● Transparência e equidade de atuação. 
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● Colaboração com as diversas pessoas coletivas e singulares; 

● Assunção de responsabilidades e prestação de contas. 

 

d. Eixos de ação  

A definição dos eixos de ação teve subjacente a análise do contexto e, o diagnóstico e a 

discussão feita pelos vários grupos de debate quanto aos aspetos relevantes a considerar no 

Projeto Educativo. Todos os eixos de ação foram considerados importantes por abrangerem 

dimensões organizacionais centrais, sendo que três deles foram considerados prioritários pelos 

intervenientes nos grupos de debate. 
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E1- Eixo estratégico dos Resultados Académicos  

Oe- Objetivos 

estratégicos 

Op - Objetivo Operacionais  Mo - Metas Operacionais Me - Metas estratégicas 

E1 Oe1.   Melhorar os 

resultados de transição e 

aprovação pedagógica  

 

 

 

E1 Oe2. Aumentar os 

percursos diretos de sucesso 

 

 

 

 

 

 

E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op1- Implementar 

medidas de generalização da avaliação 

formativa.  

E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op2 – utilizar 

instrumentos e técnicas de avaliação 

diversificados.  

E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op3 – Promover   

forma de deteção de dificuldades 

antecipadas. 

E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op 4 – Diversificar 

as medidas de apoio aos alunos que 

que evidenciam dificuldades.  

E1 Oe1/Oe2/OE3-Op 5 – Generalizar 

as práticas de autoavaliação como 

avaliação formativa. 

 E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op 6 – Continuar a 

apostar na articulação entre ciclos,  

 E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op 7 – Promover 

práticas de difusão e compreensão 

dos critérios de avaliação.  

 

E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op1/Mo1 – Existem evidências que pelos menos 70% dos 

docentes utilizam avaliação formativa com feedup, feedback e feedforward; 

E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op2/M02 - Existem evidências que pelos menos 90% dos 

docentes utilizam instrumentos e técnicas de avaliação diversificados; 

E1 Oe1/Oe2/oe3-Op3/MO3 – Existem evidências de um trabalho 

individualizado em pelo menos 30% dos alunos da turma; 

E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op 4/MO4-. Pelo menos 90% dos alunos com dificuldades 

tiveram apoio; 

E1 Oe1/Oe2/oe3-Op 5/MO5 - Existem evidências que pelos menos 90% dos 

docentes promovem com os alunos uma a autoavaliação reflexiva; 

E1 Oe1/Oe2/Oe3-Op 5/MO6 – Existem evidências de que a autoavaliação 

reflexiva teve repercussões em pelo menos 70% dos alunos;  

E1 Oe1/Oe2-Op 6/MO7 – Existem evidências de articulação entre ciclos pelo 

menos uma vez por ano; 

E1 Oe1/Oe2-Op 7/MO8 – Existem evidências de que pelo menos 80% dos 

alunos e 50% dos encarregados de educação têm noção dos critérios;  

 

E1 Oe1/Me1 aumento da taxa de transição e de 

aprovação no 1º ciclo em 2% em cada ano até 

atingir o sucesso pleno de 100%. 

E1 Oe2/Me2 Percursos diretos de sucesso no 1ª 

ciclo superiores às percentagens nacionais.  

E1 Oe1/Me3 – Aumento das taxas de transição e 

de aprovação no 2º ciclo em 2% em cada ano até 

atingir o sucesso pleno de 100%. 

E1 Oe2/Me4 - Percursos diretos de sucesso no 

2º ciclo superiores às percentagens nacionais.  

E1 Oe1/Me5 – Aumento das taxas de transição e 

de aprovação no 3º ciclo em 2% em cada  ano 

até atingir o sucesso pleno de 100%. 

E1 Oe1/Me6 – Aumento das taxas de transição e 

de aprovação geral no ensino secundário em 2%  

E1 Oe2/Me7- Percursos diretos no 3ª ciclo 

superiores às percentagens nacionais.  

E1 Oe2/Me8– Percursos diretos de sucesso no 

ensino secundário superiores às percentagens 

nacionais. 

E1 Oe2/Me9 – Percursos diretos de sucesso no 

ensino profissional superiores às percentagens 

nacionais.   
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E1 Oe3. Aumentar a 

qualidade do sucesso  

 

E1 Oe3/Me10 - A percentagem de alunos que 

obtém positiva nas provas nacionais do 9º ano, 

com variação inferior a 2% da média nacional. 

E1 Oe3/Me11 - A percentagem de alunos que 

obtém positiva nas provas nacionais do 9º ano, 

após um percurso sem retenções nos 7º e 8º 

anos, superior à média de alunos com perfil 

socioeconómico semelhante. 

E1 Oe3/Me12 - A percentagem de alunos que 

obtém positiva nas provas nacionais do 9º ano, 

com variação inferior a 2% da média nacional. 

E1 Oe3/Me13 - A percentagem de alunos que 

obtém positiva nos exames nacionais do 12º ano, 

após um percurso sem retenções nos 10º e 11º 

anos superior à média de alunos com perfil 

socioeconómico semelhante. 

E1 Oe3/Me14 - Aumentar a qualidade do 

sucesso em 5% (alunos com nível 4 ou 5 e 14 ou 

mais valores). 
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E2- Eixo estratégico dos Resultados Sociais   

Oe- Objetivos 

estratégicos 

Op - Objetivo Operacionais  Mo - Metas Operacionais Me - Metas estratégicas 

 

E2-Oe1 – Promover a 

participação na vida da 

escola e da comunidade   

 

E2-Oe2 Promover atitudes 

de responsabilidade e 

atitudes cívicas de impacto  

 

E2-Oe3- Promover atitudes 

de cidadania responsável  

 

 

 

 

 

 

 

 

E2-Oe4 Ampliar o impacto da 

escolaridade no futuro dos 

alunos, desenvolvendo 

E2-Oe1/Oe2-Op1- Valorizar em 

termos avaliativos os contributos dos 

alunos no desenvolvimento de 

projetos com impacto na sociedade.  

E2-Oe1/Oe2/Oe3 -Op2 - Promover a 

realização de 

assembleias de delegados de turma, 

de assembleias de turma. 

E2-Oe1/Oe2/Oe3 -Op3 - Consolidar a 

participação no orçamento 

participativo.  

E2-Oe1/Oe2-Op4- Aumentar o 

impacto da intervenção da equipa 

multidisciplinar ReConstruir, no 

desenvolvimento integral do aluno.   

E2-Oe2/Oe3-Op5– Aumentar o 

impacto da Cidadania e 

desenvolvimento na formação integral 

do aluno. 

E2-Oe4-Op6- Aumentar o impacto da 

oferta “Construir Percurso” no 

desenvolvimento integral do aluno. 

E2-Oe1/oe2-Op1/Mo1 - Existem evidências na ordem dos 60% de que a 

avaliação dos alunos incorporou atitudes de participação;  

E2-Oe1/Oe2/Oe3 -Op2/Mo2 - Promover, pelo menos uma assembleia de 

turma por período; 

E2-Oe1/Oe2/Oe3 -Op2/Mo3 - Promover, pelo menos uma assembleia de 

representantes de turma por período; 

E2 E2-Oe1/Oe2/Oe3 -Op3/Mo4 - O OP tem pelo menos 2 propostas por ciclo;   

E2 Oe1/Oe2 -Op2/Mo5 – Existem evidências de que pelos menos 90% dos 

alunos acompanhados pela estrutura multidisciplinar, ReConstruir, reconhece 

o impacto da intervenção; 

E2 Oe1/Oe2 -Op2/Mo6 – Existem evidências de que os conselhos de turma, 

reconhecem alterações positivas nos alunos intervencionados pela equipa 

multidisciplinar, ReConstruir, em pelo menos 85% dos casos; 

 

E2 Oe1/Oe2/Oe3/Oe4-Op5/Mo7-. Existem evidências do desenvolvimento de 

projetos, que tiveram em linha de conta os pressupostos da oferta de escola 

“Construir Percursos”, pelo menos dois por ano letivo;  

 

E2 Oe1/Oe2/Oe3/Oe4-Op 4/Mo8-. Existem evidências de que pelo menos 

90% dos conselhos de turma, consideraram a disciplina de oferta de escola 

“Construir Percursos”, com muito impacto ou excelente; 

E2-Oe1/Me1 - Taxa de 100% na resolução das 

situações sinalizadas de carência alimentar. 

 

E2-Oe1/Oe2/Oe3/Oe4/Me2 - 2 projetos/ano 

com proposta de solução para uma situação de 

desconforto social da comunidade envolvente. 

 

E2-Oe1/Oe2/Oe3/Oe5/Oe6/Me3 - 1 assembleia 

anual com stakeholders internos e externos, para 

partilha de necessidades, interesses e possíveis 

ações/intervenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2-Oe2/Oe3/Oe4 - Em pelo menos 70% dos 

alunos a avaliação nos domínios das aptidões e 

das atitudes têm uma progressão na ordem dos 

10%. 
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atitudes de persistência, 

criatividade e espírito crítico 

 

 

 

E2-Oe5 Melhorar a 

participação dos 

encarregados de educação 

na vida da Escola 

 

E2-Oe6 Aumentar o 

reconhecimento da 

comunidade 

 

 

 

 

E2-Oe4-Op7 - Incentivar o 

desenvolvimento, em ideia, de 

projetos sustentáveis na comunidade 

educativa.   

  

E2-Oe5-Op8 - Promover a recolha de 

avaliação de impacto pela 

comunidade relativa aos projetos 

desenvolvidos. 

E2-Oe5-Op9 - Conhecer as famílias e 

envolvê-las na tomada de decisões 

relativas à concretização do currículo. 

 

E2-Oe5-Op10 - Desenvolver projetos 

curriculares inovadores, com maior 

integração da formação prática e 

tecnologicamente especializada. 

 

 

 

E2 Oe1/Oe6- Op 6/Mo9-. Existem evidências de que pelo menos 80% da 

comunidade, consideraram os projetos desenvolvidos, com muito impacto 

ou excelente; 

E2 Oe5/Oe6--Op1/Mo10 – Existem evidências de que pelo menos 50% dos 

encarregados de educação participam nas atividades da escola;   

E2 Oe1-Op1/Mo11 - Existem evidências de contactos com todos os 

encarregados de educação, pelo menos duas vezes por período; 

 

E2-Oe5-Op8/Mo12 - Apresentar a comunidade pelo menos três projetos 

inovadores, de valorização da formação prática e tecnológica;  

 

 E2-Oe4 - É garantido o contato com 100% dos 

encarregados de educação e em 80% pelo menos 

duas vezes.  
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E3- Liderança e Gestão 

Oe- Objetivos 

estratégicos 

Op - Objetivo Operacionais  Mo - Metas Operacionais Me - Metas estratégicas 

E3-Oe1 - Promover a 

divulgação e participação 

ativa da comunidade no 

cumprimento dos 

objetivos estratégicos.  

 

 

 

 

 

E3-Oe2 - Ampliar o 

recurso a metodologias 

ativas de aprendizagem. 

 

 

 

 

E3-Oe3 - Ampliar as 

ofertas curriculares de 

forma a dar resposta a 

diversidade. 

 

E3-Oe4 - Promover uma 

gestão articulada do 

currículo. 

E3-Oe1-Op1 - Promover a realização 

de assembleias de encarregados de 

educação. 

E3-Oe1-Op2 - Realizar assembleias de 

representantes de encarregados de 

educação. 

E3-Oe1-Op3- Promover reuniões em 

videochamada com os stakeholders 

externos.  

E3 -Oe1-Op4- Promover a realização 

de assembleias de alunos; 

E3- Oe1-Op5 - Realizar assembleias de 

representantes dos alunos. 

E3 - Oe1-Op6 - Promover a divulgação 

dos documentos orientadores nas 

redes sociais e aos encarregados de 

educação. 

E3-Oe2-Op7 - Consolidar os domínios 

de autonomia curricular (DAC), com 

base na metodologia. 

de trabalho de projeto, recorrendo a 

uma organização do horário das 

turmas que permita o trabalho de 

projetos interdisciplinares. 

E3 Oe1-Op1/Mo1 - Existem evidencias da realização de pelo menos duas 

assembleias por turma, por cada período; 

E3 Oe1-Op1/Mo2 - Existem evidências da realização de pelo menos duas 

assembleias de representantes de encarregados por ano; 

E3 Oe1-Op1/Mo3 -Existem evidências da realização de pelo menos duas 

reuniões com stakeholders externos por ano; 

E3 Oe1-Op1/Mo4 - Existem evidências da realização de pelo menos duas 

assembleias por turma por período; 

E3 Oe1-Op1/Mo5 - Existem evidências da realização de pelo menos duas 

assembleias de representantes dos alunos; 

E3 Oe1-Op6/Mo6 - Existem evidências da divulgação dos documentos 

estruturantes em 100% das turmas e da atualização da sua divulgação nas 

redes sociais; 

E3 Oe2-Op7/Mo7 - Existem evidências de realização de DAC em 100% das 

turmas e em pelos menos 80% verifica-se a confluência interdisciplinar; 

E3 Oe3-Op8/Mo8 - A robótica é como disciplina de oferta de escola, nos 3º,4º, 

5º e 7º anos de escolaridade; 

E3 Oe3-Op9/Mo9 - Existem evidências de pelo menos quatro ofertas distintas 

em que pelo menos duas são de ensino profissional;  

 

 

E3-Oe4-Op10/Mo10 - Existem Evidencias de que em, pelo menos 60% das 

reuniões de departamentos, foram promovidas ações de partilha e reflexão 

conjunta; 

E3-Oe1/Me1 - Divulgar, nas redes sociais, pelo 

menos 85% das atividades realizadas. 

E3-Oe2/Me2 - Existem evidências do recurso a 

metodologias ativas de aprendizagem, pelos 

menos, uma por disciplina, em cada ano de 

escolaridade. 

E3-Oe3/Me3 - Existem evidências da 

auscultação dos stakeholders externos e 

internos na definição da oferta formativa. 

E3-Oe4/Me4 - Existem evidências da 

promoção efetiva de uma gestão curricular e 

adaptação aos alunos, com participação dos 

encarregados de educação.  
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E43Oe02-Op8 - Diversificar as 

disciplinas de oferta complementar. 

E3-Oe03-Op9 - Adequar a oferta 

formativa aos desafios da indústria e 

da sociedade digital, para que o Ensino 

Profissional beneficie das melhores 

parcerias e responda às necessidades 

de qualificação dos jovens. 

E3-Oe4-Op10 - Privilegiar ações de 

reflexão de carácter pedagógico no 

seio de cada departamento. 

E3-Oe4-Op11 - adequar o currículo às 

necessidades específicas dos alunos. 

E3-Oe4-Op12 - Ampliar o número de 

parcerias, nomeadamente nas áreas da 

inovação tecnológica. 

E3-Oe4-Op13 - Implicar as famílias no 

processo de desenvolvimento de 

competências dos seus educandos. 

 

 

 

 

 

 

E3-Oe4-Op11/Mo11 - Existem evidências de pelo menos três reflexões, 

promovidas pelo coordenador de departamento sobre gestão curricular, por 

ano letivo; 

E3-Oe4-Op11/Mo12 - Existem evidências de pelo menos duas reflexões sobre 

currículo e necessária adaptação às características dos alunos em sede de 

conselho de turma; 

E3-Oe4-Op11/Mo13 - Garantir pelo menos duas parcerias por ano letivo;  

 

E3-Oe4-Op12/Mo14 - Existem evidências de contactos com 100% dos 

encarregados de educação, em que pelo menos 50% demonstraram maior 

envolvimento; 
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E4- Autoavaliação 

Oe- Objetivos 

estratégicos 

Op - Objetivo Operacionais  Mo - Metas Operacionais Me - Metas estratégicas 

E4-Oe1 - Consolidar a 

integração da autoavaliação 

para o desenvolvimento 

pleno do ciclo PIAR. 

 

E4-Oe2 - Integrar o processo 

de autoavaliação da 

organização como forte 

promotor de 

desenvolvimento das ações 

futuras. 

 

E4-Oe3 - Utilização dos 

resultados de avaliação 

externa na elaboração de 

procedimentos de ação. 

 

E4-Oe4 - Promover a 

participação de stakeholders 

internos e externos para a 

monitorização e partilha de 

sugestões para o plano de 

melhoria. 

E4-Oe1/Oe2-Op1 - Consolidar as 

monitorizações intercalares. 

 

E4-Oe3-Op2 - Integrar os resultados 

externos na elaboração das 

planificações. 

 

E4-Oe4-Op3 - Consolidar a partilha de 

informação de resultados e recolha de 

sugestões com os stakeholders 

internos e externos. 

 

E4-Oe1/Oe2/Oe3/Oe4-Op4 - 

Optimização do planeamento e 

operacionalização da aplicação dos 

questionários e/ou outro meio de 

recolha de satisfação e sugestões dos 

stakeholders internos e externos. 

 

E4-Oe1/Oe2-Op5 - Utilização dos 

resultados de autoavaliação e 

avaliação externa para ajustar o PE. 

 

E4-Oe1/Oe2-Op1/Mo1 - Recolha e divulgação pelo menos uma vez por 

período dos resultados obtidos nas monitorizações das estruturas; 

 

E4-Oe03-Op2/Mo2 - Nas planificações das disciplinas sujeitas a avaliação 

externa verificar-se a análise das competências mais deficitárias; 

 

E4-Oe04-Op3/Mo3 - Otimizar os canais de comunicação com divulgação pelo 

menos uma vez por período dos resultados obtidos; 

 

E4-Oe4-Op3/Mo4 - Garantir que pelo menos 25% dos stakeholders dão 

sugestões e partilham ideias com a organização; 

 

E4-Oe1/Oe2/Oe3/Oe4-Op4/Mo5 - Garantir em 80% das atividades 

desenvolvidas a aplicação de questionário de satisfação/impacto aos 

stakeholders envolvidos; 

 

E4-Oe1/Oe2-Op5/Mo6 - Integrar os resultados obtidos na avaliação anual do 

PE; 

 

E4-Oe1/Oe2-Op6/Mo7 - Integrar os resultados obtidos na avaliação periódica 

do plano de melhoria; 

E4-Oe01/Oe02 - Me1 - Existem evidências da 

integração dos resultados do relatório de 

autoavaliação como motor para rever, planificar 

e implementar as ações da organização. 

 

E4-Oe04 - Me2 - Existem evidências da 

promoção da participação dos vários 

stakeholders no desenvolvimento das ações. 

 

E4-Oe3 - Me3 - Existem evidências da integração 

dos resultados da avaliação externa para 

planificação das estratégias educativas. 
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E4-Oe1/Oe2-Op6 - Utilização dos 

resultados de autoavaliação e 

avaliação externa para ajustar o Plano 

de Melhoria. 

 

E4-Oe1/Oe2-Op7 - Reflexão dos 

resultados de autoavaliação no 

planeamento, na organização e nas 

práticas profissionais.  
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E5 - -Cidadania  

Oe- Objetivos estratégicos Op - Objetivo Operacionais  Mo - Metas Operacionais Me - Metas estratégicas 

E5-Oe1 - Promover e valorizar 

atitudes cívicas coletivas e 

individuais. 

E5-Oe2 - Promover e valorizar 

o relacionamento interpessoal 

(comunicação; diálogo). 

E5-Oe3 - Promover e valorizar 

o relacionamento social e 

intercultural (democracia; 

desenvolvimento humano 

sustentável; globalização e 

interdependência; paz e 

gestão de conflitos). 

E5-Oe4 - Desenvolver a 

educação para a cidadania de 

forma integrada e articulada 

no currículo de cada ano e 

ciclo, convocando 

contributos da e para a 

comunidade educativa. 

 

E5-Oe5 - Garantir que o 

processo de ensino, 

aprendizagem e avaliação 

integra e reflete as 

E4-Oe1-Op1 - Promover ações que 

permitam o desenvolvimento das 

competências nos domínios da 

educação para a cidadania referentes 

ao ano/ciclo. 

E4-Oe2-Op2 - Promover 

ações/atividades que permitam o 

desenvolvimento de atitudes 

assertivas de relacionamento 

interpessoal (comunicação, diálogo, 

respeito pela opinião do outro, 

persistência, criatividade….). 

E4-Oe2/Oe3-Op3 - Promover 

ações/atividades que permitam o 

desenvolvimento de atitudes de 

relacionamento social e intercultural 

(democracia; desenvolvimento 

humano sustentável; globalização e 

interdependência; paz e gestão de 

conflitos,...). 

 

 

E4-Oe2/Oe4-Op4 - Promover o 

desenvolvimento das competências 

de cidadania pessoal e social através   

E4-Oe1-Op1/Mo1 - Existem evidências da realização de ações promotoras do 

desenvolvimento das competências de cidadania, pelo menos duas por 

turma, por ano de escolaridade; 

E4-Oe2 -Op2/Mo2 - Existem evidências da realização de ações promotoras 

do desenvolvimento das competências ao nível da relação interpessoal, pelo 

menos duas por disciplina/ano de escolaridade, por ano letivo; 

E4-Oe2/Oe3 -Op3/Mo3 - Existem evidências da realização de ações 

promotoras do desenvolvimento das competências ao nível da relação social 

e intercultural, pelo menos duas turma/ano de escolaridade, por ano letivo; 

 

E4-Oe2/Oe4/Oe5-Op4/Op5/Mo4 - Existem evidências de uma valorização 

em pelo menos 10% no domínio das aptidões e atitudes, demonstrando o 

reflexo da cidadania na avaliação sumativa; 

  

E4-Oe5-Op6/Mo5 – Existem evidências da realização de pelo menos três de 

assembleias de turma por ano e de duas de representantes de ano ciclo; 

 

E4-Oe05-Op8/Mo6 – Existem evidências da divulgação de pelo menos 90% 

das atividades; 

E5-Oe1-Oe2-Oe3-Oe4/ME1- Desenvolver em 

cada turma pelo menos duas atividades por ano 

letivo, em cada uma das áreas de competência. 

E5-Oe1-Oe2-Oe3-Oe4/ME2 - Incorporar na 

avaliação sumativa as áreas de competência, em 

referência. 

E5-Oe1-Oe2-Oe3-Oe4-Oe5/ME3 – Verificar um 

aumento de pelo menos 5% da valorização das 

competências elencadas, em sede de avaliação 

sumativa. 

E5-Oe6/ME4 - Verificar um aumento de pelo 

menos 10% nas ações de participação ativa dos 

alunos na organização da escola.  
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competências de natureza 

cognitiva, pessoal, social e 

emocional, desenvolvidas e 

demonstradas através de 

evidências. 

 

E5-Oe6 - Aumentar a 

responsabilidade, poder e 

reconhecimento dos e das 

jovens estudantes na 

organização, ação e tomadas 

de decisão da escola – 

pluralidade de vozes. 

 

 

 

do desenvolvimento de ações 

/atividades de participação e o 

envolvimento dos alunos na vida da 

escola e na comunidade. 

E4-Oe5-Op5 - Consolidar a 

incorporação na avaliação sumativa 

das competências de natureza pessoal, 

social e emocional. 

E4-Oe5-Op6 - Realização de 

assembleias de turma com os diretores 

de turma. 

E4-Oe5-Op7 - Realização de 

assembleias de delegados com a 

diretora do agrupamento. 

E4-Oe5-Op8 - Promover a divulgação e 

participação ativa de todos os alunos 

no orçamento participativo. 
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Distribuição  

Temas Pré-

escolar 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 10º 

ano 

11º ano 12º ano 

Direitos Humanos  

 

             

Igualdade de 

géneros 

 

             

Interculturalidade  

 

             

Desenvolvimento 

Sustentável 

  

             

Educação 

Ambiental  

 

             

Saúde 

 

             

Literacia Financeira 

e Educação para o 

consumo 
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Segurança 

Rodoviária  

 

             

Sexualidade  

 

             

Media 

 

             

Voluntariado 

 

             

Bem-estar animal 

 

             

Instituições e 

participação 

democrática 

             

Risco              
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Empreendedorismo  

 

             

Mundo do Trabalho  

 

             

Segurança defesa e 

paz 
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V.   Estrutura organizacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Geral 

Direção 

Professores 

Alunos 

Associação de Pais 

Conselho  

Pedagógico 

PND, Serviços 

administrativos, 
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Conselho Geral 

Presidente 

Rep. Associação Pais 
Rep. Docentes 

Rep.  Pessoal Não docente 
Rep.  alunos 

Rep.  Autarquia 
Rep.  Instituição 

  

 

Direção 

Diretora 

Subdiretora 

Adjuntos 
 

Conselho Pedagógico 

Presidente: Diretora 

C.DEAFM                

C. DMCE 

C. DL 

C. DCSH 

C. DEPE e 1ºCEB 

C. PAA 

C.ODC 

C. AA 

C.GDT 

C. Logos 

C.BE 

R. TE 
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Os aspetos pedagógicos organizacionais e funcionais do Agrupamento de Escolas de Ribeira de 

Pena são estabelecidos por critérios de constituição de turmas, distribuição de serviço, 

elaboração de horários e organização do ano letivo definidos pela visão estratégica interna 

cumprindo a legislação em vigor. Toda a organização é validada e aprovada no conselho 

pedagógico e conselho geral. 

Este procedimento de elaboração dos critérios definidos anteriormente, consta do documento 

anual que constitui a “Operacionalização do Currículo” e em que estão concretizadas todas as 

ações a desenvolver pelo Agrupamento. 

 

 

Direção 

Diretora– Paula Leal da Costa 

 

Subdiretora– Júlia Pereira 

Adjuntos: 

 

Maria Miguel Rodrigues 

 

 

Carlos Gonçalves 

 

 

Teresa Paulo 

 

Cursos de Dupla Certificação - 

EQAVET 

Provas Aferição/Exames Nacionais 

Áreas resp. 

Plano Anual de Atividades 

 

Coordenação da cidadania  

 

Áreas resp. 

Áreas resp. 

Contratação Docente  
Plataforma Inovar 

Equipamentos/instalações 
Plano Melhoria e Auto-avaliação 

 

Áreas resp. 
Pessoal não docente 

 

Equipamentos/ instalações - Cerva 
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VI-  Monitorização e Avaliação do projeto Educativo 

A avaliação do Projeto Educativo será concretizada no contexto da avaliação interna do 

Agrupamento, promovendo a autoavaliação baseada no diagnóstico do desempenho de uma 

organização, numa perspetiva de melhoria contínua. Para este fim, está constituída uma equipa 

com representação de docentes, alunos, encarregados de educação e assistentes, que, 

adotando olhares variados e perspetivas complementares, torne a avaliação interna uma prática 

interiorizada e produtiva. A essa equipa caberá criar instrumentos de verificação diversos 

(questionários de satisfação, relatórios e registos de opinião, tratamento quantitativo de dados), 

de modelo pragmático, simples e preciso, desencadeando procedimentos ágeis e constantes, de 

uso habitual e periódico, que permitam às estruturas próprias valorizar as boas práticas e corrigir 

outras menos boas através da elaboração de planos de melhoria. Esta avaliação deverá ser 

sempre orientada pelos seguintes critérios: relevância, coerência, eficiência impacto e eficácia. 

Outra das tarefas será a de coligir os dados (monitorização) para verificação dos objetivos 

definidos e divulgá-los periodicamente. Com base na interpretação desses dados, a equipa 

deverá fazer recomendações e apresentar os resultados à comunidade escolar. A divulgação 

dos dados recolhidos através da monitorização e da avaliação será efetuada a partir da página 

eletrónica do Agrupamento, dos Departamentos Curriculares e de outros meios que se julguem 

adequados.  

Como o Projeto Educativo assenta em parâmetros de eficácia, coerência, pertinência, 

prestação de contas e divulgação de boas práticas, só é possível verificar se este cumpre os 

parâmetros através de uma avaliação realizada anualmente, numa vertente qualitativa e 

quantitativa.  
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VII-  Plano de comunicação 

O plano de comunicação do agrupamento torna-se pertinente no sentido de poder asseverar o 

plano estratégico delineado no PE. Assim, através deste plano serão estabelecidas relações 

especiais com os vários intervenientes do processo educativo e restante comunidade, criando 

laços e contactos que alcançarão a partilha de conhecimentos, tornando-se numa referência na 

dinâmica, criatividade, empreendedorismo e cidadania da organização escolar. 

Neste sentido, constitui o plano de formação o desenho de estratégias, os meios e as ações 

de divulgação dos intentos definidos, assim como a oferta educativa, resultados alcançados, 

atividades, projetos e eventos internos e externos ao agrupamento de Escolas de Ribeira de 

Pena. 

Apresentação do Projeto Educativo 

A apresentação do Projeto Educativo considera-se essencial, pois após a sua aprovação em 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral, a sua apresentação será o primeiro momento de 

mobilização da comunidade para a concretização do PE.  

Esta sessão de apresentação será aberta a toda a comunidade, expondo os eixos e objetivos 

do plano estratégico, envolvendo os vários parceiros e estruturas regionais e locais, reforçando 

assim a liderança da escola e a sua importância na região em que está instalada. 

Divulgação do Projeto Educativo 

Após a sua validação pelos Conselhos Pedagógico e Geral e respetiva apresentação a toda a 

comunidade, o PE carece de divulgação, permitindo a sua difusão e disponibilidade à 

comunidade mais alargada. Esta estratégia assenta primordialmente em a) disponibilização de 

exemplares do PE a todos os agentes educativos; b) divulgação dos resultados alcançados e 

respetivas análises; c) tornar o PE acessível de forma online, na página eletrónica do 

Agrupamento, tal como a sua avaliação periódica e final. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em ____/____/2021 

 

Aprovado em Conselho Geral em ____/____/2021 

 


