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Introdução  

 

O Projeto Educativo do AE de Vila D’Este é um documento orientador que 

se assume como central em toda a vida da instituição. Caracteriza e orienta uma 

Escola de natureza pública, situada no concelho de Vila Nova de Gaia, sendo 

constituída pelos seguintes estabelecimentos de educação e de ensino: E.B. 2/3 

de Vila D’Este, Escola Básica com Jardim de Infância de Vila D’Este, Escola 

Básica com Jardim de Infância de S. Lourenço e Escola Básica de Balteiro. 

O Projeto Educativo é um dos instrumentos do exercício da autonomia do 

Agrupamento, como decorre do artigo 9º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e é 

definido como “o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado 

pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no 

qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo 

os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir 

a sua função educativa.” 

Com os alunos no centro da nossa ação, escolhemos como lema para o 

nosso Projeto: “Ser para Crescer”. Este lema reflete a preocupação de 

promover a educação para todos, a igualdade de oportunidades e a equidade 

social, num contexto promotor dos valores e de uma Educação para a Cidadania. 

Acreditamos ser essencial sensibilizar os alunos, suas famílias e seus 

educadores para questões que contribuem para a formação de jovens mais 

conscientes do seu papel enquanto cidadãos em formação, capacitando-os para 

poder efetuar escolhas mais acertadas e contribuir para um mundo melhor, mais 

justo, mais humano, mais solidário e saudável. Neste sentido, é fundamental 

promover o sucesso educativo de todos os alunos e, muito particularmente, das 

crianças e dos jovens que hoje se encontram em situações de maior 

vulnerabilidade social e escolar. 

O Projeto Educativo será o documento-chave para a prática educativa do 

Agrupamento, articulando-se com outros documentos complementares, como o 

Plano Plurianual de Melhoria, o Regulamento Interno ou o Plano Anual de 

Atividades de Agrupamento e sendo estruturante das parcerias estratégicas do 
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AE Vila D’Este com diversos organismos como o Rendimento Social de Inserção, 

a Gaia Social e a Segurança Social, entre outros. 
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Capítulo 1 – Contexto e Diagnóstico 

 

1.1. O Contexto 

Vilar de Andorinho é uma freguesia situada numa região privilegiada pela 

natureza, no concelho de Vila Nova de Gaia. 

Com uma mescla entre o rural e o urbano, possui uma população muito 

heterogénea e focos de forte densidade populacional, como é o caso da 

Urbanização de Vila D’Este com cerca de dezoito mil habitantes e o bairro de 

Balteiro com uma grande taxa de população de minorias étnicas. 

Quanto ao contexto Sociofamiliar a maioria dos encarregados de educação dos 

alunos são as mães.  

Os pais dos alunos têm na sua maioria um nível de escolarização não 

superior ao 2 º Ciclo e as mães não superior ao 3º Ciclo (dados retirados dos 

PTT). Muitos alunos não indicam as habilitações literárias dos pais assim como, 

a profissão, pois vem crescendo o número de pais desempregados, subsistindo 

com o RSI, com atividades sazonais ou não declaradas.  

Os agregados familiares dos alunos são constituídos, em grande parte, 

por famílias nucleares. Porém, existe um número significativo de alunos que 

integram famílias monoparentais. 

 

1.2. O Agrupamento de Escolas 

O Agrupamento de escolas de Vila D’Este, constituído no ano letivo 

2003/2004, integra quatro estabelecimentos de ensino: Escola Básica de 2º e 3º 

ciclo de Vila D’Este (escola sede), duas escolas básicas com educação pré-

escolar e 1º ciclo (Vila D’Este e S. Lourenço) e uma escola básica com 1º ciclo 

(Balteiro). 
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1.3. Alunos 

1.3.1. Distribuição dos Alunos por estabelecimento de ensino 

 

EB 2/3 Vila D’Este 

Ano de 
escolaridade 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

5º 5 113 5 110 4 84 5 85 

6º 5 108 5 107 5 99 4 78 

7º 4 90 5 101 4 96 5 98 

8º 5 103 5 93 5 102 4 75 

9º 5 88 4 94 5 81 5 91 

Total 24 502 24 505 23 469 23 427 

 

EB1/JI Vila D’Este 

Ano de 
escolaridade 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Pré escolar 3 70 3 75 3 72 3 69 

1º 1 22 2 42 2 40 3 62 

2º 2 49 2 27 3 66 2 44 

3º  2 53 2 47 1 24 2 40 

4º 2 49 3 55 3 53 1 24 

Total 10 243 12 246 12 255 11 239 

 

EB1/JI S. Lourenço  

Ano de 
escolaridade 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Pré escolar 2 44 2 45 2 48 2 50 

1º 2 27 2 30 1 10 1 19 

2º 1 25 2 26 2 28 1 21 

3º  1 10 1 22 2 28 1 24 

4º 2 29 1 11 1 25 1 24 

Total 8 135 6 134 6 139 6 138 

 

EB1 Balteiro 

Ano de 
escolaridade 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

Turmas Nº de 
alunos 

1º 1 21 1 8 1 8 -- -- 

2º 1 21 1 22 1 9 1 9 

3º  1 21 1 16 1 22 1 22 

4º 1 22 1 18 1 14 1 14 

Total 4 85 4 64 4 53 2 45 

Nota: várias turmas integram alunos de diferentes anos de escolaridade. 
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Número de turmas do AE 

Escola 
 

Nº de turmas Nº de alunos Alunos/turma 
(média) 

EB1/JI de Vila D’Este 11 239 22 

EB1/JI de S.Lourenço 6 138 23 

EB1 DE Balteiro 2 45 23 

EB 23 Vila D’Este 23 427 19 
 

1.3.2. Média de idades dos alunos 

Ciclo Ano de escolaridade Média de idades 
 

1º ciclo 1º 6 

2º 7.1 

3º 8 

4º 8.9 

2º ciclo 5º 10.8 

6º 11.1 

3º ciclo 7º 12.2 

8º 13.1 

9º 14.1 

 

1.3.3. Distribuição das crianças do pré-escolar por idade 

Escola Idade 
 

3 anos 4 anos 5anos 6 ou + 
alunos 

Total 

Escola JI/EB1 de Vila 
D’Este 

5 19 37 6 67 

Escola JI/EB1 de 
S.Lourenço 

9 16 24 0 49 

 

1.3.4. Distribuição dos alunos por naturalidade 

O quadro seguinte apresenta a distribuição dos alunos por naturalidade, 

sendo que 79,6% dos alunos inscritos são de nacionalidade portuguesa. De 

salientar que a proveniência estrangeira mais frequente é de países lusófonos. 

País Pré escolar Básico Total 
 

Portugal 105 671 773 

Angola 2 10 12 

Brasil 2 43 45 

Líbia 9 1 10 

Paquistão -- 3 3 

Guiné -- 2 2 

Outros 1 4 5 

Total  119 730 849 
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1.4. Ação social escolar 

 

O quadro seguinte expressa o número de alunos a beneficiar de ação 

social escolar. O número de alunos a beneficiar destas medidas de apoio às 

famílias reflete os desafios socioeconómicos do meio. 

 

Ciclo Escalão A Escalão B 
 

Total 

Nº de alunos Total % Nº de alunos Total % 

1º ciclo 62 21% 41 14% 103 

2º ciclo 60 37% 28 17% 88 

3º ciclo 94 35% 65 24% 159 

Total 216 31% 134 18% 350 

 

 

1.5. Recursos humanos 

1.5.1. Docentes 

 

O AE conta com um corpo docente relativamente estável, sendo que dos 

86 professores a exercer funções no agrupamento apenas 15% são contratados. 

 Educadores Prof. 1º 
ciclo 

Prof. 2º 
ciclo 

Prof. 3º 
ciclo 

Prof. EE Prof. 
Bibliotecária 

Quadro 7 17 13 32 3 1 

Contrato 1 1 5 5 1 -- 

 

1.5.2. Técnicos e pessoal não docente 

 

Para além dos assistentes operacionais e assistentes técnicos, o AE 

conta ainda com duas psicólogas, uma educadora social, uma animadora 

mediadora e um técnico de informática. 

 Assistentes 
operacionais 

Assistentes técnicos Outros técnicos 

2021-2022 30 7 5 
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1.6. Resultados Escolares 

 

1º ciclo 

 

1º ciclo 
20-21 

Port Mat Estudo 
Meio 

Educação 
Artística 

Ed. 
Física  

Apoio 
Estudo 

Oferta 
C. 

Inglês 

1º 87 91 98 100 100 96 98 -- 

2º 75 76 89 100 95 90 94 -- 

3º 93 88 96 97 97 92 96 94 

4º 97 93 100 100 100 100 100 98 

Ciclo 88 87 96 99 98 94 97 96 

 

Qualidade de sucesso no 1.º ciclo 

 

Ano de 
escolaridade 

Alunos 
 

Inscritos Taxa de 
aprovação 

Taxa sucesso 
pleno 

1º  55 98 85 

2º 81 90 67 

3º 73 97 86 

4º 90 100 40 

Ciclo 299 96 70 

 

Percursos diretos no 1.º ciclo 

 

Ano letivo 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
 

Taxa de percursos 
diretos 

93 43 71.68 

 

A taxa de percursos diretos permite apurar o número de alunos que 

completa determinado ciclo no número de anos previsto para a sua conclusão. 

Assim, no caso do 1.º ciclo, mostra-nos o número de alunos que concluiu este 

patamar em quatro anos letivos. 

Dados do Infoescolas (https://infoescolas.mec.pt/) permitem verificar que 

no ano letivo 2018/19 a taxa de percursos diretos do agrupamento dos alunos a 

beneficiar de Ação Social Escolar (ASE) foi bastante superior à média nacional  

dos alunos do país com perfil semelhante e que frequentavam escolas com 

percentagens de alunos com apoio ASE semelhante (93% - 79%). Ainda não 

está disponível informação estatística relativa aos restantes anos letivos. 

https://infoescolas.mec.pt/
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2.º ciclo 

 

2º ciclo 

2020-2021 

Por Ing HGP Mat CN EV ET EM EF TIC Cid 

5º ano 93 80 91 88 93 96 92 96 96 97 96 

6º ano 89 92 88 86 89 97 86 95 96 96 97 

Ciclo 91 86 90 87 91 97 89 95 96 97 97 

 

Qualidade de sucesso no 2.º ciclo 

 

Ano de 

escolaridade 

Alunos 

 

Inscritos Taxa de 
aprovação 

Taxa sucesso 
pleno 

5º  75 89 77 

6º 94 93 68 

Ciclo 169 91 73 

 

 

Percursos diretos no 2.º ciclo 

 

Ano letivo 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
 

Taxa de percursos 
diretos 

70.83 90.35 83.11 

 

Os dados do Infoescolas (https://infoescolas.mec.pt/) relativos ao 2.º ciclo 

permitem verificar que no ano letivo 2018/19 a taxa de percursos diretos dos 

alunos que beneficiam de Ação Social Escolar (ASE) foi inferior à média nacional  

dos alunos do país com perfil semelhante e que frequentavam escolas com 

percentagens de alunos com apoio ASE semelhante em quatro pontos 

percentuais (81% - 85%). Ainda não está disponível informação estatística 

relativa aos restantes anos letivos. 

 

 

 

 

https://infoescolas.mec.pt/
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3ºciclo 

 

2020-

2021 

Port Ing Fr His Geo Mat CN FQ EV EF Mus TIC Cid 

7º 82 82 84 93 66 63 76 82 92 96 100 98 69 

8º 84 90 87 97 96 82 91 76 97 98 100 100 98 

9º 97 97 95 77 98 80 97 70 97 98 100 99 98 

Ciclo 88 90 89 89 87 75 88 76 96 98 100 99 75 

 

Qualidade de sucesso no 3.º ciclo 

Ano de 

escolaridade 

Alunos 

Alunos 

Inscritos Taxa de 
aprovação 

Taxa sucesso 
pleno 

7º  91 76 55 

8º 95 97 63 

9º 67 97 70 

Ciclo 253 90 63 

 

Percursos diretos no 3.º ciclo 

Ano letivo 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
 

Taxa de percursos 
diretos 

96.83 42.06 84 

 

Os dados do Infoescolas (https://infoescolas.mec.pt/) relativos ao 3.º ciclo 

permitem verificar que no ano letivo 2018/19 a taxa de percursos diretos dos 

alunos que beneficiam de Ação Social Escolar foi inferior à média nacional  dos 

alunos do país com perfil semelhante e que frequentavam escolas com 

percentagens de alunos com apoio ASE semelhante em quatro pontos 

percentuais (17% - 21%).  

 

1.7. Resultados Sociais 

1.7.1. Abandono Escolar 

O Agrupamento tem instituídas boas práticas no combate à interrupção 

precoce escolar e exclusão social, nomeadamente a articulação com a 

https://infoescolas.mec.pt/
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco e outras instituições de 

ação social. 

 

Interrupção Precoce 

Ano letivo 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Taxa interrupção 

precoce 

0.48% 0.16% 0.22% 

 

 

1.7.2. Indisciplina 

 

O tipo de indisciplina predominante no AE é a que acontece na sala de 

aula e traduz-se, maioritariamente, em advertências e ordens de saída da sala. 

Ano letivo 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ano de escolaridade 1ºC 2ºC 3ºC 1ºC 2ºC 3ºC 1ºC 2ºC 3ºC 

Taxa de alunos 

envolvidos em 

ocorrências 

disciplinares  

(em sala de aula) 

0.29 19.14 16.6 0 11 7.22 0 7.69 4.85 

Taxa de alunos 

reincidentes em 

ocorrências 

disciplinares 

0 47 31 0 12.5 29 0 13 11.33 

 

 

1.8. Oferta Educativa 

 

A oferta educativa disponibilizada no AE Vila D’Este tem em conta o 

público alvo da sua área de influência bem como orientações da tutela. Neste 

momento, o ensino pré-escolar e o regular até ao 9.º ano de escolaridade são a 

oferta disponível. Contudo, devido às características de parte da população 

escolar, foi proposta a criação de um Curso de Educação e Formação (CEF). 

Esta proposta foi indeferida para o ano letivo 2021/2022. 
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Matriz Curricular 2021/2022 - 1º Ciclo  

Disciplinas / Anos 1º ano 2º Ano 3º Ano 4º  Ano 
Português 7 7 6,5 6,5   
Matemática 6,5 6,5 6 6 
Estudo do Meio 3 3 3 3   
Educação Artística 3 3 2 2  
Educação Física 1 1 1 1 
Apoio Estudo 1 1 1 1   
Oferta Complementar 1 1 1 1   
Intervalos 2,5 2,5 2,5 2,5 
Inglês   2 2   

Matriz Curricular 2021/2022 -  2º Ciclo   

Componentes do 

currículo 

Carga semanal 

(em minutos) 
Organização dos tempos 

Observações 
5ºAno 6ºAno 5ºAno 6ºAno 

Língua Portuguesa 200 200 50+50+50+50(1)(100) 50+50+50+50(1)(100) 

50 min por cada turma para 

desdobramento de português. 

 

50 min por cada turma do 5º ano 

para assessoria de inglês.  

 

Inglês 150 150 50+50+50(+50Ass) 50+50+50(+50Ass) 

HGP  150 150 50+50+50 50+50+50 

Cidadania e 

desenvolvimento(3) 
50/2 50/2 50 (2) 50 (2) 

Matemática 200 200 50+50+50+50(1)(100) 50+50+50+50(1)(+50) 50 min por cada turma para 

desdobramento de matemática. 

 
Ciências da 

Natureza 
150 150 50+50+50 50+50+50 

Educação Visual  100 100 50+50(seguidos) 50+50(seguidos)  

Educação 

Tecnológica 
100 100 50+50(seguidos) 50+50(seguidos)  

Educação Musical 100 100 50+50 50+50  

TIC 50/2 50/2 50 (2) 50 (2)  

Educação Física 150 150 50+50+50 50+50+50  

TOTAL 1350 1350 1350 1350  

Educação Moral e 

Religiosa 
50 50 50 50  

Apoio ao Estudo 0 0 0 0   

Oferta 

Complementar 
0 0 0 0  

Complemento à Ed 

Artística (Teatro) 
0 0 0 0)  

 
(1) um tempo de 50 minutos em desdobramento Português/Matemática 
(2) quinzenal 
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Matriz Curricular 2021/2022 - 3º Ciclo    
 

Componentes do 

currículo 

Carga semanal 

(em minutos) Organização dos tempos 

 

 

 

Observações 

7ºAno 8ºAno 9ºAno 7ºAno 8ºAno 9ºAno 

Língua Portuguesa 200 200 200 50+50+50+50(1)(100) 50+50+50+50(1)(100) 50+50+50+50(1)(100) 
50 min por 

turma para 

português. 

50 min por 

turma para 

inglês. 

 

Inglês 150 150 150 50+50+50(+50Ass) 50+50+50(+50Ass) 50+50+50(+50Ass) 

Francês 100 100 100 50+50 50+50 50+50 

História 100 100 100 50+50 50+50 50+50  

Geografia 150 100 100 50+50+50 50+50 50+50  

Cidadania e 

Desenvolvimento(3) 
50/2 50/2 50/2 50 (2) 50 (2) 50 (2)  

Matemática 200 200 200 50+50+50+50(1)(100) 50+50+50+50(1)(100) 50+50+50+50(1)(100) 
50 min por 

turma para 

matemática. 

Sai do crédito 

Físico-Química 100+50/2 150 150 50+50(100)+50 (5) 50+50+50 (100) (4) 50+50+50(100) (4) 

Ciências Naturais 100+50/2 150 150 50+50(100)+50 (5 50+50+50 (100) (4) 50+50+50(100) (4) 

Educação Visual  100 100 100 50+50(seguidos) 50+50(seguidos) 50+50(seguidos)  

TIC 50/2 50/2 50/2 50 (2) 50 (2) 50 (2)  

Educação Musical 50 50 50 50 50 50  

Educação Física 150 150 150 50+50+50 50+50+50 50+50+50  

TOTAL 1500 1500 1500     

Oferta 

Complementar 
0 0 0 0 0 0   

Educação Moral e 

Religiosa 
50 50 50 50 50 50  

(1) um tempo de 50 minutos com assessoria a Português/Matemática 
(2) quinzenal 
(3) lecionado preferencialmente por um docente do departamento de Ciências Sociais e Humanas 
(4) um tempo de 50 minutos em desdobramento F.Química/Ciências  
(5) um tempo de 50 minutos em desdobramento F.Química/Ciências e um tempo de 50 minutos quinzenalmente 
 

 

1.9. Serviços 

 

O Agrupamento dispõe de Serviço de Psicologia, Educação Social e 

Animação/Mediação há cerca de 15 anos, com intervenções relevantes em 

várias vertentes. 

No que se refere ao Serviço de Psicologia, este intervém no contexto 

educativo, na formação global e pessoal do aluno, promovendo contextos 

facilitadores da aprendizagem e do desenvolvimento de competências pessoais, 
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sociais e emocionais. Esta intervenção pode ser efetuada de forma direta ou 

indireta, promocional, preventiva ou remediativa, sendo que o acompanhamento 

ao aluno pode revestir o formato individual ou em grupo, ao longo do seu 

processo formativo e adequando, sempre que possível, as respostas educativas 

às suas necessidades. 

O Serviço de Psicologia tem como funções: contribuir para o 

desenvolvimento integral e construção da identidade pessoal dos alunos; realizar 

avaliação psicológica (cognitiva e intelectual) de alunos identificados à EMAEI – 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; intervir com os alunos no 

seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de relações 

interpessoais da comunidade escolar, na promoção e desenvolvimento de 

competências sociais, emocionais e de vida; prestar apoio psicológico e 

psicopedagógico e desenvolver estratégias de aconselhamento vocacional; 

apoiar o desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar e 

promover e capacitar pais e encarregados de educação para apoiar o seu 

envolvimento no percurso escolar/académico dos alunos. 

 Relativamente ao Serviço de Educação Social, este intervém no 

contexto educativo, pretendendo alcançar três grandes objetivos: combater o 

insucesso escolar; diminuir o absentismo, a interrupção precoce e reduzir os 

casos de indisciplina. Assim, a intervenção realizada é assente numa perspetiva 

de pedagogia social que pretende desenvolver competências promotoras de 

igualdade de oportunidades no acesso à educação. 

 A intervenção privilegia o atendimento aos alunos e famílias; promove o 

acompanhamento e encaminhamento de famílias em situação de exclusão social 

ou em risco social; estabelece a cooperação de professores, pais e 

encarregados de educação em articulação com os recursos da comunidade.  

 Assim, salienta-se a relação de proximidade que se estabelece entre 

escola-família-comunidade quer através de visitas domiciliárias, quer com o 

Serviço de Animação/Mediação com vista a uma proximidade da realidade de 

1.º ciclo; quer ainda na apresentação de soluções adequadas e céleres para as 

diversas problemáticas dos alunos e famílias na articulação com os parceiros.  

 O principal objetivo do serviço é obter respostas mais adequadas às 

diversas problemáticas; privilegiando a discussão das estratégias na 

consecução de melhores resultados e beneficiando o trabalho em rede social. 
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Assim, é premente a sensibilização de alunos, pais e restantes agentes 

educativos da comunidade escolar para atitudes de valorização da escola, bem 

como, a mobilização de pais e encarregados de educação para o envolvimento 

e credibilização do contexto educativo, nomeadamente, assumindo um papel 

mais responsável e ativo no que diz respeito aos domínios da assiduidade, 

pontualidade e disciplina. 

 Desta forma, a Animação/Mediação pretende dotar os alunos e as 

famílias de ferramentas adequadas continuando a privilegiar a metodologia 

sistémica em que o domínio de intervenção é o Aluno/Família/Comunidade 

Educativa. 

O serviço de Animação e Mediação Escolar (AME) pretende constituir-se 

como um recurso de efetiva articulação entre todos os intervenientes na ação 

educativa, orientando a sua ação para o desenvolvimento pleno e holístico de 

cada aluno enquanto ser único inserido numa complexa rede de interações 

sociais. Procura promover a participação da comunidade educativa na regulação 

comportamental e na educação para a paz, visando, essencialmente, promover 

a saúde relacional e a convivência escolar. 

O papel da animadora/mediadora passa por proporcionar à comunidade 

educativa uma sequência de aprendizagens alternativas (nomeadamente entre 

alunos em conflito, explícito ou implícito) superando o estrito comportamento 

reativo ou impulsivo, contribuindo para que estes, no processo de mediação, 

adotem uma postura reflexiva.  

Assim, o serviço de Animação / Mediação atua em colaboração com 

professores e restante comunidade educativa numa perspetiva de 

aconselhamento no âmbito socioeducativo e sócio comunicacional; acompanha 

os alunos no desenvolvimento de estratégias de gestão de conflitos; desenvolve 

aulas/sessões de normas de convivência social junto de grupos de alunos e/ou 

turmas; promove cursos de capacitação para alunos; promove a realização de 

ações de sensibilização/formação dirigidas à comunidade educativa e 

proporciona atividades para as famílias visando a promoção da saúde relacional. 

Este serviço também articula com o Serviço de Educação Social com estratégias 

orientadas para a assiduidade dos alunos e acompanhamento das famílias, com 

vista a facilitar a ação deste serviço no pré-escolar e 1.º ciclo.  
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2. Projetos e Parcerias 

O AE, através das diferentes escolas que o constituem, desenvolve um 

conjunto alargado de projetos, em regra em parceria ou promovidos por outras 

entidades, que enriquecem as aprendizagens dos alunos e contribuem para uma 

educação em cidadania. Destacam-se os projetos Eco-escolas, Projeto de 

Educação para a Saúde (PES), Clube da Proteção Civil, Wave by wave e 

Art’Themis. 

O Agrupamento tem ainda constituído parcerias e protocolos com 

diversas entidades e instituições de que se destacam a Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, a Universidade 

Católica, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, o Centro de 

Formação de Escolas de Gaia Nascente, o Projeto Escolhas, o Projeto Mundo a 

Sorrir, entre outros. 

 

 

3. Análise SWOT 

Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Diversificação de instrumentos de 

avaliação. 

 Critérios de avaliação transversais que 

valorizam a construção da cidadania. 

 E@D incentivou a partilha de 

experiências e saberes na utilização das 

TIC e das ferramentas digitais para 

facilitar a avaliação. 

 Disponibilidade dos docentes para se 

envolverem na solução de problemas.  

 Implementação de medidas de 

promoção de sucesso diversificadas. 

 Acolhimento de alunos provenientes de 

contextos socioculturais desfavorecidos, 

numa ação de integração social. 

 Reforço da ação prático-laboratorial no 

Agrupamento. 

 Articulação entre o pré-escolar e o 1º 

ciclo. 

 Funcionamento do Gabinete de 

Intervenção na Indisciplina, com 

 Lacunas ao nível de formação de docentes 

no domínio da avaliação. 

 Taxa de absentismo elevada. 

 Turmas heterogéneas no 1º ciclo (com 2 

ou mais anos de escolaridade). 

 Significativo número de alunos pouco 

empenhados e famílias com baixas 

expectativas em relação à escola.  

 Baixo índice de sucesso em algumas 

disciplinas. 

 Reduzidas taxas de transição e de sucesso 

pleno. 

 Falhas ao nível do domínio da Língua 

Portuguesa. 

 Dificuldades na implementação da 

diferenciação pedagógica. 

 Desvio da taxa de sucesso do 

agrupamento nas provas externas para a 

taxa verificada a nível nacional. 

 Aumento do número de crianças no 

Jardim de Infância com um 
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cobertura total do horário das ações 

letivas. 

 Sinalização precoce dos casos de alunos 

em risco. 

 Dinâmica do trabalho desenvolvido na 

educação especial, com repercussões na 

integração das crianças/alunos com 

medidas seletivas e adicionais. 

 Eficácia das estratégias de prevenção do 

abandono escolar expressa na 

significativa diminuição da taxa. 

 Parcerias estabelecidas e o trabalho 

articulado, entre o Agrupamento e 

diversas entidades, que têm permitido 

dar resposta rápida e eficaz aos alunos 

cuja situação familiar ou 

socioeconómica carece de 

apoio/intervenção. 

desenvolvimento de linguagem muito 

abaixo do indicado para a sua faixa etária. 

 Elevado número de alunos com 

comportamento inadequado. 

 Dificuldades na aplicação dos critérios de 

atuação comuns e na gestão da disciplina 

em contexto de sala de aula. 

 Trabalho colaborativo e partilha de 

práticas /recursos no âmbito da ação 

pedagógica ainda insuficiente. 

 Aprofundamento e consolidação do 

processo de autoavaliação. 

Oportunidades Constrangimentos 

 Oficina de formação do Projeto MAIA. 

 Ensino à distância promoveu várias 

formações, webinars e debates no 

âmbito da avaliação. 

 Maior diversidade de apoios para os 

alunos. 

 Crédito horário para implementação das 

ações. 

 Integração do Agrupamento num TEIP e 

implementação de ações de melhoria no 

âmbito do Plano Plurianual de Melhoria. 

 Recursos humanos técnicos de apoio a 

alunos e à comunidade escolar. 

 Apoios a famílias em risco. 

 Orientação vocacional. 

 Possibilidade de estabelecer parcerias 

com outras entidades. 

 Contrato de Autonomia. 

 

 Existência de provas de aferição, em anos 

intermédios de ciclo e provas finais do 9º 

ano. 

 Formação de professores no domínio da 

avaliação. 

 Insuficiente número de professores de Ed. 

Especial. 

 Participação dos pais e encarregados de 

educação, com a regularidade/eficácia e a 

intencionalidade desejável, sobretudo nos 

2.º e 3.º ciclos, não permite o seu 

envolvimento e corresponsabilização no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Encarregados de Educação com baixa 

literacia, falta de acompanhamento parental 

e desvalorização da escola. 

 Inexistência de pavilhão desportivo dentro 

da escola sede. 

 Falta de verbas para a aquisição e 

manutenção dos equipamentos em estado 

de deterioração. 

 Meio socioeconómico carenciado, com 

elevado número de famílias em situação 

precária abrangidas pelo SASE/RSI. 
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NÚCLEO ESTRATÉGICO DO PROJETO EDUCATIVO 
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Capítulo 2 – Projeto orientador da ação 

 

Este capítulo constitui o núcleo central de Projeto Educativo e inclui a 

missão, a visão e o plano de ação para o nosso Agrupamento. 

A missão do AE Vila D’Este é definida pelo enquadramento dado pela 

constituição da República Portuguesa, pela Lei de Bases dos Sistema Educativo 

e ainda pelo Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, pela Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania e pela Estratégia de Educação 

Inclusiva. 

A visão pretende refletir os contributos dos vários atores organizacionais 

e parceiros acerca daquilo que pretendem que o Agrupamento seja num 

horizonte temporal alargado. 

Na mesma linha da missão e da visão surgem os eixos de ação, num total 

de sete. Para cada eixo de ação, foram definidos os objetivos centrais e a partir 

destes os objetivos estratégicos, devendo constituir-se como os referenciais para 

a construção do plano plurianual e anual de atividades. 

As metas respondem aos objetivos centrais e os respetivos indicadores 

de avaliação e meios de verificação permitir-nos-ão medir o grau de consecução 

do objetivo e de concretização da meta. 

  

2.1. Princípios orientadores 

 

A ação educativa do Agrupamento de Escolas de Vila D’Este pretende 

garantir a todos o direito à educação através de “uma permanente ação formativa 

orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o 

progresso social e a democratização da sociedade” (artigo 1º da LBSE). 

O Regime de Autonomia, administração e gestão dos agrupamentos de 

escolas constitui um dos meios para que a escola cumpra a sua missão, 

regendo-se pelos seguintes princípios gerais: 

 A equidade 

 A inclusão 

 A participação 

 A transparência 

 A democraticidade 



22 

 A responsabilidade e prestação de contas 

  

Tendo este Regime de Autonomia como pano de fundo e aludindo aos 

Princípios Orientadores elencados no artigo 3.º do DL 55/2018, daremos 

primazia à: 

 Concretização de um exercício efetivo de autonomia curricular, 

possibilitando ao agrupamento a identificação de opções curriculares 

eficazes e em consonância com a especificidade do projeto educativo e 

do plano plurianual de melhoria; 

 Garantia de uma escola inclusiva, cuja diversidade, flexibilidade, inovação 

e personalização respondem à heterogeneidade dos alunos, eliminando 

obstáculos de acesso ao currículo e às aprendizagens, adequando estas 

ao perfil dos alunos; 

 Flexibilidade contextualizada na gestão do currículo utilizando os 

métodos, as abordagens e os procedimentos que se revelem mais 

adequados para que todos os alunos alcancem o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 Assunção da importância da natureza transdisciplinar das aprendizagens, 

da mobilização de literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas 

e práticas, promovendo o conhecimento científico, a curiosidade 

intelectual, o espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho 

colaborativo;   

 Assunção das artes, da ciência e tecnologia, do desporto e das 

humanidades como componentes estruturantes da matriz curricular das 

diversas ofertas educativas e formativas; 

 Promoção da educação para a cidadania e para o desenvolvimento ao 

longo de toda a escolaridade obrigatória; 

 Valorização do trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento, 

realização e avaliação das aprendizagens. 
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2.2. Missão 

 

Em conformidade com os princípios orientadores, a missão do 

Agrupamento de Escolas de Vila D’Este é criar condições para o sucesso escolar 

e educativo da sua população escolar, promover o desenvolvimento profissional 

dos docentes e dos não docentes, bem como contribuir para o desenvolvimento 

da comunidade em que se insere. 

É ainda missão do Agrupamento de escolas responder às necessidades 

do seu território educativo, oferecendo respostas educativas diferenciadas, 

desde a educação pré-escolar ao término do ensino básico, que valorizem a 

educação inclusiva, a educação para a cidadania, a educação para a saúde bem-

estar e ambiente, a dimensões humanista, científica, artística, desportiva, 

tecnológica e a inovação pedagógica. 

  

2.3. Visão 

 

O Agrupamento de Escolas de Vila D’Este ambiciona ser reconhecido 

como uma Escola onde é bom estudar e trabalhar. Aspira ser referenciado como 

uma instituição de qualidade que satisfaz as necessidades de serviço educativo 

na sua área de influência. 

  

2.4. 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 discussão 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. 

Eixo 1 – Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade 

Eixo 2 – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

Eixo 3 – Parcerias e Comunidade 



24 

Capítulo 3 – Metas Gerais Programa TEIP 

 

As metas que se apresentam no quadro seguinte reportam-se aos valores 

acordados no âmbito do Programa TEIP para o ciclo que agora termina. Durante 

o ano letivo 21/22 serão contratualizadas novas metas. 

Eixos Domínios Indicadores globais Meta a atingir  

Cultura de 
Escola e 

Lideranças 
Pedagógic

as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão 
Curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcerias 
e 

Comunida
de 

Medidas 
organizacionais 

 
 
 
 
 
 

Sucesso escolar 
na avaliação 

interna/externa 
 
 
 
 

Interrupção 
precoce do 

percurso escolar 
 
 
 
 

Práticas 
pedagógicas 

 
 
 
 
 

Envolvimento 
dos parceiros 

 
 
 
 
 

Envolvimento 
da comunidade 

Grau de participação dos vários agentes da 
comunidade educativa na definição das ações a 
desenvolver pela Escola Satisfaz 

Grau de diversidade das medidas organizacionais 
que visam a promoção do trabalho colaborativo Satisfaz 

Grau de satisfação dos vários agentes da 
comunidade educativa face às dinâmicas 
pedagógicas implementadas Satisfaz 

Taxa de insucesso escolar (1) 

1.º Ciclo 5.98% 

2.º Ciclo 9.5% 

3.º Ciclo 9% 

Taxa de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas 

1.º Ciclo 67.3% 

2.º Ciclo 72.4% 

3.º Ciclo 62.31% 

Taxa de alunos que tiveram positiva 
nas provas finais 

9.º  - P -- 

9.º - MAT -- 

Classificação média nas provas finais 
9.º  - P -- 

9.º - MAT -- 

Taxa de percursos diretos de sucesso 
entre os alunos da escola, em todas as 
ofertas educativas  

1.º Ciclo 73% 

2.º Ciclo 85% 

3.º Ciclo 86% 

Taxa de alunos que melhoraram ou 
mantiveram a média final das suas 
classificações, relativamente ao ano 
anterior 

1.º Ciclo 69.2% 

2.º Ciclo 74.96% 

3.º Ciclo 78.4% 

Taxa de interrupção precoce do 
percurso escolar (2) 

1.º Ciclo 0.66% 

2.º Ciclo 0% 

3.º Ciclo 0% 

Taxa de ocorrências disciplinares em 
contextos de sala de aula, face ao 
número total de ocorrências 

1.º Ciclo 0% 

2.º Ciclo 7.68% 

3.º Ciclo 4.8% 

Média de faltas injustificadas por aluno 
(3) 

1.º Ciclo 0.74 

2.º Ciclo 2 

3.º Ciclo 1.89 

Grau de satisfação dos vários agentes da 
comunidade educativa relativamente ao clima de 
escola. Satisfaz 

Taxa de participação dos Encarregados de Educação 
em ações promovidas pela UO Satisfaz 
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Grau de satisfação face ao impacto das parcerias na 
promoção das aprendizagens dos alunos Satisfaz 

Capítulo 4 – Avaliação e Monitorização do Projeto Educativo 

 

Sem prejuízo das competências do Conselho Geral, previstas na alínea 

c), do ponto 1, do artigo 13º do decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril, com a 

redação dada pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, a avaliação do Projeto 

Educativo será efetuada pela Equipa de Autoavaliação do AE Vila D’Este. Os 

relatórios desta avaliação serão comunicados ao Conselho Geral. 

A avaliação do projeto educativo visa medir o grau de realização das 

ações, medidas e atividades consumadas no seu Plano Plurianual de Melhoria. 

Este constitui-se como documento que operacionaliza o Projeto Educativo do 

Agrupamento e do qual é parte integrante. Está organizado de acordo com os 

três eixos de ação definidos e clarifica as estratégias, os objetivos e os resultados 

esperados no período de vigência deste PE" 

Só desta forma, poderemos verificar as metas alcançadas e os objetivos 

concretizados e melhorar e aperfeiçoar o projeto ao longo da sua vigência. 

Critérios de avaliação do PE 

Critérios Em que consiste Questões orientadoras 
Instrumento 
de Avaliação 

Relevância 

Em que medida os 
objetivos estabelecidos 
contribuem para resolver o 
problema ou aproveitar 
uma oportunidade 
identificada. 

Os objetivos estabelecidos 
contribuem para resolver os 
problemas identificados? 

Questionários  
Grupos de 
trabalho 
Análise 
documental 
Relatórios de 
avaliação e de 
monitorização 

Coerência 
Em que medida a cadeia 
de objetivos se articula 
numa lógica meio/fim. 

Os objetivos estão bem 
hierarquizados? 

Eficácia 

Em que medida os 
resultados previstos no PE 
foram atingidos, quais os 
desvios verificados e sua 
justificação. 

Os objetivos estratégicos do 
projeto educativo foram 
alcançados? Quais os desvios 
verificados e porquê? 

http://www.aeviladeste.pt/images/Documentos_Orientadores/PPM_18-21.pdf
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Impacto 

Avaliar em que medida o 
objetivo central do projeto 
educativo foi alcançado. 

Quais as alterações que o PE 
produziu sobre o contexto 
socioeconómico e sobre a 
escola? Quem foram os 
principais beneficiários do 
projeto? 

Capítulo 5 – Divulgação do Projeto Educativo 

 

Sendo o projeto educativo um dos principais instrumentos de orientação 

estratégica do AE Vila D’Este, a divulgação interna é fundamental para a sua 

concretização. 

Contudo, o projeto educativo é também um documento importante para a 

Comunidade Educativa, nomeadamente para pais e encarregados de educação 

que devem conhecer e partilhar a sua visão e valores. 

Assim, a divulgação será efetuada tanto no plano interno como externo. 

 

Divulgação interna 

 Divulgação do Projeto Educativo junto de todos os professores em reuniões 

de departamento. 

 Divulgação do Projeto Educativo junto do pessoal não docente em momento 

a definir. 

 Disponibilização do Projeto Educativo a pais e encarregados de educação. 

 Divulgação do Projeto Educativo junto dos encarregados de educação nas 

reuniões de início de ano letivo. 

 Divulgação do Projeto Educativo junto dos alunos nas aulas de Educação 

para a Cidadania e pelo diretor de turma/professor titular de turma no início 

de cada ano letivo. 

 Disponibilização do Projeto Educativo nos Serviços Administrativos. 

 

Divulgação externa 

 Envio do Projeto Educativo à Autarquia. 

 Divulgação na página eletrónica do Agrupamento. 


