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«…o tesouro que permanece como mistério a descobrir radica 

no interior da pessoa, de cada pessoa. O processo duradouro e 

sustentável de amadurecimento pessoal decorre das viagens 

interiores que cada um decida empreender, na aquisição de sentido 

próprio mas também em intensa unidade com os destinos de todos 

os demais. 

 (…) Mais do que aprender durante todos os anos da vida, o 

importante será que o aprender se faça com a vida, sem 

subordinação do espaço ou do tempo à condição de variável 

instrumental da aprendizagem, mas fazendo dos espaços e dos 

tempos da vida inteira oportunidades significantes na construção de 

harmonia e de sabedoria.» 

 
 

Roberto Carneiro (2001). Fundamentos da Educação e da 
Aprendizagem – 21 ensaios para o século 21. 
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Introdução 

 Promover a Escola como o lugar por excelência para desenvolver 

competências e saberes, educar para a cidadania constitui o âmago, a razão de 

ser, do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Barroselas. Neste 

sentido, considera-se relevante explicitar o compromisso com a formação 

integral da pessoa de cada aluno/a, através do qual cada ator, nos seus 

diferentes papéis, é vinculado a dar o melhor de si em termos profissionais e 

humanos, de modo a desenvolver a sua ação educativa de forma sustentada. 

Educar para a cidadania, para a transformação social, para o bem-estar coletivo, 

encontrará apoio no desenvolvimento da dimensão artística e patrimonial. 

Através das artes, das atividades culturais, do acesso ao património material e 

imaterial, ampliar-se-á a quantidade e qualidade de vivências e competências, 

reforçando a abertura à comunidade e ao mundo. 

Deste modo, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Barroselas, 

enquanto documento estruturante desta unidade orgânica, explicita a orientação 

educativa do agrupamento, em conformidade com o enquadramento legislativo. 

Neste sentido é “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 

(…) se propõe cumprir a sua função educativa1”. 

As páginas que se seguem pretendem dar a conhecer um documento 

programático e institucional, garante de estabilidade e alicerce da ação 

educativa, servindo de “guia-orientador” para todos quantos trabalham no 

Agrupamento e de fonte de informação para Pais e Encarregados de Educação, 

instituições parceiras e demais agentes interessados nas dinâmicas 

educacionais.  Ao centrar-se na pessoa de cada aluno/a, o Agrupamento de 

Escolas de Barroselas procura estar atento aos desafios que se colocam à 

sociedade no horizonte do século XXI. Pretendemos capacitá-los/as para uma 

gestão integrada do saber que permita a análise e aplicação do conhecimento, 

desenvolvendo assim uma geração de cidadãos capazes de pensar de forma 

independente e criativa, resolver problemas, tomar decisões, comunicar com 

acuidade, trabalhar em equipa, com profissionalismo e sentido ético, liderar e 

gerir projetos, abertos ao compromisso social.  

Em suma, o Projeto Educativo propõe-se dotar os estudantes de um 

apurado sentido de Justiça, da excelência na vida pessoal e social, sem 

esquecer o desafio da inclusão, através de respostas educativas diferenciadas, e 

a promoção e defesa das crianças e jovens em risco visando o seu superior 

interesse.   

                                                           
1
 Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, na Republicação do Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de 

abril. 
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Caracterização do Agrupamento 

Atualmente, no Agrupamento de Escolas de Barroselas, encontramos um 

universo educacional alargado, desde a educação pré-escolar ao ensino 

secundário, promotor de práticas inclusivas, com agentes educativos 

capacitados para o acompanhamento das crianças e jovens, tendo em conta a 

dinamização de estratégias de prevenção e intervenção precoce facilitadoras do 

seu desenvolvimento harmonioso, num horizonte de educação e formação ao 

longo da vida.  

O seu Projeto Educativo, tendo em conta a legislação em vigor, constitui o 

sustentáculo para o exercício da autonomia comprometida na triangulação dos 

interesses das famílias, na resposta às necessidades do meio e no cumprimento 

da missão educacional que lhe está confiada. Neste contexto, daremos a 

conhecer quem somos, para revelar o que se pode esperar, na construção 

democrática deste Projeto2 de todos, com todos e para todos, visando o sucesso 

e a excelência. 

 A área de influência pedagógica abrange as freguesias de Barroselas, 

Carvoeiro, Mujães, Portela Susã e Vila de Punhe.  

No que concerne ao universo dos discentes, dos 802 alunos, apenas 8 

alunos detêm nacionalidade estrangeira e, a sua esmagadora maioria, provém 

da área de influência do Agrupamento, porém 17% são oriundos de outras 

freguesias limítrofes, especialmente as do concelho de Barcelos (Tregosa, 

Durrães, Balugães). Importa, ainda, salientar o valor expressivo dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, que correspondem, neste momento, a 6% 

do total de alunos. 

Relativamente ao pessoal docente, é de salientar a elevada expressividade 

dos docentes pertencentes ao Quadro do Agrupamento, bem como a sua larga 

experiência letiva, dado que dos 101 docentes em funções no Agrupamento, 7 

pertencem ao QZP e 11 são contratados.  

O Agrupamento possui o Serviço de Psicologia e Orientação dinamizado por 

um Técnico Especializado - Psicólogo/a, a tempo parcial (18 horas), desde o ano 

letivo 2013/2014, constituindo um domínio de extrema importância para o 

acompanhamento psicopedagógico dos nossos alunos. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) são garantidas desde o 

ano letivo 2013/2014 pelo Agrupamento. O Município de Viana do Castelo é a 

entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular, tendo como 

entidades parceiras a Associação “Tempos Brilhantes” e o Agrupamento de 

Escolas. Disponibilizará ofertas de entre as seguintes opções: Pequenos 

                                                           
2
 Entendida como uma relação de autoridade partilhada e não como um mero exercício 

representativo através dos diferentes órgãos, níveis de liderança.  
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Exploradores (Ciências Experimentais), Atividade Física e Desportiva 

(NUTRISER), Expressões (EDUC’ARTE) e Aprender a Brincar. 

O pessoal não docente integra um total de 50 elementos, distribuídos pelos 

diferentes serviços (6 nos Serviços de Administração Escolar, 44 Assistentes 

Operacionais) que no âmbito do processo de transferência de competências 

educativas, estão sob a alçada do Município.  

Na tabela que se segue, são apresentados os estabelecimentos de ensino 

que compõem o Agrupamento, o número de alunos de cada um deles, 

distribuídos por nível de ensino, bem como o respetivo número de docentes e de 

não docentes, respeitantes ao ano letivo 2019/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Básica Carvalhos - Carvoeiro 

EPE 
1 
11 

3 

Assistentes 
Operacionais 

1.º Ciclo 
2 
24 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Básica de Vila de Punhe 

1.º Ciclo 
3 
59 4  

Assistentes 
Operacionais 

4 

  

Estabelecimento de Ensino 
Nível 
Ciclo de Ensino 

Número de 

Turmas 
Alunos 

Docentes 
Não 
Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Básica e Secundária de 
Barroselas 

2.º CEB 
8 
161 

81 

Assistentes 
Técnicos 

3.º CEB 
11 
217 

6 

Secundário CCH – CT/LH 
3 
72 

25 

 
 
 
 
 

Centro Escolar de Barroselas 

EPE 
1 
27 

8 

Assistentes 
Operacionais 

1.º Ciclo 
6 
136 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Escolar de Mujães 

EPE 
2 
38 

5  

Assistentes 
Operacionais 

 

1.º Ciclo 
3 
57 

4 
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Diagnóstico Estratégico 

A análise que seguidamente se apresenta procura enquadrar/caracterizar o 

Agrupamento de Escolas de Barroselas, possibilitando o cruzamento entre as 

ameaças/constrangimentos e oportunidades proporcionadas pelo contexto 

externo ao Agrupamento, mas que, ao interagir com ele, diretamente o 

influencia, com a focagem nas debilidades/aspetos a melhorar e pontos fortes/ 

aspetos a manter e/ou reforçar, reconhecidos como intrínsecos à organização 

porque muito específicos e diferenciadores. Este diagnóstico permitirá inferir o 

nível de exposição do Agrupamento aos fatores externos e, consequentemente, 

definir as estratégias mais apropriadas para o desenvolvimento de toda a ação 

de forma sustentada e projetiva. 

ANÁLISE EXTERNA 
Constrangimentos Oportunidades 

 

 

- As sucessivas mudanças no suporte legislativo que afetam e 

comprometem o funcionamento e gestão da Unidade Orgânica, 

com repercussões ao nível da sustentabilidade das decisões 

tomadas e da apropriação das práticas pelos diferentes agentes 

educativos. 

 

- A existência de oferta formativa diversificada em várias 

escolas públicas, privadas, profissionais, IEFP, geograficamente 

muito próximas da Escola-Sede. 

 

- Recorrente recurso à contratação de tarefeiros para suprir 

necessidades ao nível do pessoal não docente, especialmente,  

assistentes operacionais. 

 

- O contexto sociocultural pouco estimulante e economicamente 

baixo o que condiciona a apetência para o acesso e a 

valorização de atividades culturais, evidenciado no elevado 

número de alunos abrangido pela Ação Social Escolar 

(49,43%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O reconhecimento da mais-valia do Agrupamento de Escolas 

de Barroselas enquanto agente cultural e de dinamização 

sócio económica. 

 

- O interesse manifestado por várias entidades de natureza 

académica, artística, económica, desportiva, social, para o 

estabelecimento de parcerias. 

 

- As relações mantidas com os diferentes parceiros 

(Autarquias, IPVC, Universidades, Centro de Formação de 

Viana do Castelo, Centro de Saúde, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, Câmara Municipal) são fortes e 

empreendedoras. 

 

- As parcerias de colaboração celebradas com particulares e 

entidades culturais, recreativas, económicas da região. 
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ANÁLISE INTERNA 
Aspetos a Melhorar Aspetos a Manter e/ou Reforçar 

 

- Consolidação do compromisso de todos na definição das 

metas do Agrupamento. 

 

- Necessidade de fomentar expectativas mais elevadas nos 

Encarregados de Educação em relação ao desempenho escolar 

e ao papel da escola na vida dos seus educandos. 

 

- A permanência dos alunos no Agrupamento até ao final da 

escolaridade obrigatória, nomeadamente na transição para o 

ensino secundário.  

 

- Divulgação, de forma mais visível, das atividades/ projetos em 

funcionamento no Agrupamento, e dos seus resultados. 

 

- Valorização da comunicação entre a comunidade educativa e 

a Escola, assim como o reforço da relação Escola/Família. 

 

- Fomento de ações de regulação da disciplina e do saber-estar 

dos alunos. 

 

- Promoção de projetos que assumam o Agrupamento enquanto 

Escola Transformadora: da Comunidade Educativa para a 

Comunidade local. 

 

 

- A consolidação de um clima de escola favorável. 

- O elevado empenho e sentido de responsabilidade das 

lideranças, estruturas coordenativas e do SPO. 

 

- A conceção de forma participada e articulada dos 

documentos orientadores do Agrupamento. 

 

- As medidas promotoras do sucesso educativo e da 

diferenciação pedagógica.  

 

- A biblioteca escolar enquanto espaço de articulação 

curricular e instrumento significativo de promoção de melhores 

aprendizagens. 

 

- A importância dos projetos de diferenciação pedagógica e 

flexibilidade curricular enquanto veículos de aquisição das 

diferentes áreas de competências do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), numa lógica de 

equidade e inclusão. 

 

- Projetos relacionados com inovação tecnológica. 

 

- A existência de um ambiente calmo e seguro, em que as 

questões de indisciplina não são preocupantes. 
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Missão e Visão 

Missão  

Desenvolver Competências e Saberes, 

Educar para a Cidadania, preparando agentes 

empenhados no desenvolvimento social, 

económico e cultural. 

Princípios 

Responsabilidade: através do acompanhamento 

e desenvolvimento do processo pedagógico e da 

qualidade do ensino, estimulando práticas eficientes e 

eficazes. 

Comportamento ético: com o desenvolvimento integral da pessoa, a justiça, 

inclusão e solidariedade.  

Respeito pela pessoa: ao atender à sua individualidade e à manifestação das 

múltiplas inteligências, fortalecendo o autoconceito, a autoestima e espírito crítico. 

Construção do conhecimento: orientando o desenvolvimento curricular numa 

perspetiva inter e trans disciplinar, articulando com liberdade e autonomia as orientações 

do Ministério da Educação. 

 

Visão  

Constituir-se como um Agrupamento de referência, através de uma 

Comunidade de Aprendizagem que favoreça o sucesso educativo de todos os 

alunos e a aprendizagem ao longo da vida, evidenciadas num elevado sentido 

ético e no comprometimento com a procura de soluções com independência e 

honestidade intelectual. 

 

Valores 

Colaboração: de modo a potenciar sinergias coletivas. 

Determinação: no comprometimento com as gerações futuras. 

Trabalho: reconhecendo, no esforço, a valorização pessoal e o respeito pelo outro. 

Rigor: na abertura à mudança e permanente aperfeiçoamento. 

Qualidade: na procura da excelência e no interesse dos alunos e sociedade. 

Compromisso: com o saber e a verdade, em prol de um Futuro com Esperança. 

 

Missão: 
Desenvolver 

competências e 
saberes. Educar 

para a Cidadania. 

Valores 

Visão 
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O Plano Anual de Atividades será um dos documentos concretizadores 

deste Projeto Educativo, através da conjugação de ações alicerçadas na Missão 

do Agrupamento. Como principal propósito, congregará as atividades anuais e 

plurianuais a desenvolver ao longo do ano letivo, planificadas em conformidade 

com as necessidades detetadas e em consonância com as diretrizes emanadas 

dos documentos orientadores do Agrupamento.  

Os objetivos consignados no Projeto Educativo do Agrupamento enquadram 

as atividades como um conjunto de processos que visam a melhoria do sucesso 

escolar e a formação dos alunos, quer no plano do saber e das competências, 

quer no plano da construção da identidade pessoal e formação cívica, com o 

envolvimento e a corresponsabilização de todos. Assim, pretende-se 

complementar e enriquecer o processo de ensino/aprendizagem recorrendo a 

estratégias motivadoras que facilitem o desenvolvimento integral dos alunos, 

sendo, portanto, um documento em contínua construção e revisão, que se 

ajustará às necessidades e possíveis contingências encontradas aquando da 

sua implementação.  

A plena concretização deste Projeto Educativo requer a utilização de um 

conjunto de documentos complementares que permitem compreender o modo 

como operacionalizamos os princípios nele consignado. 

 

 Referencial de Avaliação do Agrupamento 

 Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 

 Biblioteca Escolar 

 Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

 Organização do Ano Letivo  

 Plano de Turma 

 Oferta Complementar 

 Ensino Artístico Especializado 

 Projetos e Clubes 

 Parcerias e Protocolos 
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Prioridades Educativas  
- Eixos de Intervenção - 

O objetivo central do Projeto Educativo foi formulado tendo em conta a 

Missão, o propósito da nossa organização, bem como a Visão, isto é, o que nos 

propomos alcançar; neste sentido, “Desenvolver Competências e Saberes, 

Educar para a Cidadania” assume-se como o referencial orientador de toda a 

ação educativa do Agrupamento. 

Todavia, a fim de se conseguir alcançar plenamente este objetivo central, 

foram definidos objetivos estratégicos para os vários Eixos de Intervenção do 

Projeto Educativo, bem como objetivos específicos e metas a atingir, indicadores 

de avaliação e meios de verificação de modo a focar a natureza do Projeto 

Educativo na razão de ser da Escola: os alunos, e o compromisso com o 

desenvolvimento de processos sustentados que favoreçam a aquisição de 

saberes (sob a égide da Educação para o século XXI de Jaques Delors)3. A 

aprendizagem assumir-se-á com autonomia e como exercício de liberdade, de 

responsabilidade democrática para com a sociedade, o mundo, a Vida. 

Segue-se a análise dos quatro Eixos de Intervenção, cruciais, se tivermos 

como referência a missão do Projeto Educativo do Agrupamento que procura 

elevados padrões de desempenho académico, ao definir-se o que se espera que 

os alunos aprendam e sejam capazes de fazer. Isto revela a consciência e a 

responsabilidade profissional dos agentes uma vez que são o alicerce do 

sucesso académico. 

                                                           
3 «Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro 
aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber 
constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta.» in: 
DELORS, Jacques (1986). Educação um Tesouro a Descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a 
Educação para o século XXI, pp. 89-90. 

EIXO de 
INTERVENÇÃO 

Resultados 

EIXO de 
INTERVENÇÃO 

Prestação do 
Serviço Educativo 

EIXO de 
INTERVENÇÃO 

Autoavaliação 

EIXO de 
INTERVENÇÃO 

Liderança e 
Gestão 

ALUNO/A 



Objetivos e Metas 

EIXO DE INTERVENÇÃO: Autoavaliação 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Desenvolvimento 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 
Desenvolver práticas 

sustentáveis de autoavaliação 

centradas no processo de 

ensino e aprendizagem 

1. Grau de participação/envolvimento da Comunidade Educativa na Autoavaliação. 

2. Instrumentos de monitorização-avaliação dos vários Eixos de Intervenção. 

3. Relatórios de avaliação produzidos pelas várias estruturas e equipas OQ. 

4. N.º de reuniões de Departamento com o objetivo de refletir sobre os resultados 
da autoavaliação. 

o Relatórios OQ;  
o Atas;  
o Relatórios:  

CAD/Departamento; 
Coordenação da BE, 
Coordenação da EMAEI 
 e Coordenação de DT 

o Outros documentos 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Envolver a Comunidade Educativa no processo de autoavaliação. 

 Promover a coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria. 

 Promover estratégias de comunicação e de reflexão acerca dos resultados da autoavaliação 

 
METAS 
 

1. 100%  

2. ≥ 1 por cada Eixo de Intervenção. 

3. Relatório global produzido pela equipa do OQ 

4. 1 por ano letivo/departamento 

 
AÇÕES/ PROJETOS AGREGADORES 
 

Ações: 

 Reuniões de Departamento (especialmente destinadas à análise dos 
documentos (Rel. Autoavaliação e OAL). 

 Reunião da equipa OQ com elementos da Comunidade Educativa 
alargada para elaboração do relatório de autoavaliação. 

Projetos: 

 Monitorizar para Conhecer e Melhorar 
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EIXO DE INTERVENÇÃO: Autoavaliação 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Consistência e Impacto 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 
Monitorizar a consistência e o 

impacto das práticas de 

autoavaliação 

 
1. Coerência entre o Relatório de Autoavaliação e o documento de Organização do 

Ano Letivo (OAL). 

2. Diferença entre o n.º de ações de melhoria propostas e n.º de ações de melhoria 
implementadas. 

o Relatórios OQ;  

o Atas;  

o Relatórios:  

CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, 

Coordenação da EMAEI 

 e Coordenação de DT 

o Outros documentos 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Consolidar os mecanismos de recolha e análise de dados no sentido da melhoria contínua do processo de autoavaliação. 

 Sistematizar a recolha abrangente de evidências em ordem a uma melhoria progressiva das práticas de autoavaliação. 

 
METAS 
 

1. 100% 
2. 0 

 
AÇÕES/ PROJETOS AGREGADORES 
 

Ações: 

 Reuniões de Departamento (especialmente destinadas à análise dos 
documentos Rel. Autoavaliação e OAL) 

Projetos: 

 Monitorizar para Conhecer e Melhorar 
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EIIXO DE INTERVENÇÃO: Liderança e Gestão 
 
CAMPO DE ANÁLISE: Visão e estratégia 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 
Fortalecer um clima de escola propício às 

aprendizagens 

1. N.º de projetos de natureza interdisciplinar desenvolvidos. 

2. Grau de conhecimento por parte da Comunidade 
Educativa dos documentos orientadores do Agrupamento. 

3. Grau de participação na construção dos documentos 
orientadores. 

o Relatórios OQ;  

o Atas;  

o Relatórios:  

CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, 

Coordenação da EMAEI 

 e Coordenação de DT 

o Outros documentos 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir opções curriculares com vista ao desenvolvimento das Áreas de Competência consideradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

 Fomentar o sentido de pertença e identificação com a Escola. 

 
METAS 

1. 1 por ano de escolaridade/ano letivo 

2. 100% 
3. 100% 

 
AÇÕES/ PROJETOS AGREGADORES 

Ações: 

 Divulgação na página Web 

 Reuniões de Departamento 

 Questionários online 

Projetos: 

 Erasmus + 

 Portas do Neiva – Conhecer para Valorizar 

 BE 

 ProJetArt 

 Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania 

 Projetos Municipais (natação, música, náuticas, …) 

 Monitorizar para Conhecer e Melhorar 
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EIXO DE INTERVENÇÃO: Liderança e Gestão 

 

CAMPO DE ANÁLISE: Liderança 
 

 
 
 
 
 
  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 

(Re)Valorizar o Agrupamento 

enquanto agente de mudança e 

de promoção do 

desenvolvimento local. 

 
 

1. Empenho manifestado pelos diferentes coordenadores das lideranças 
intermédias. 

2. Percentagem de parcerias com instituições e outros agentes da Comunidade 
com impacto na qualidade das aprendizagens. 

o Relatórios OQ;  

o Atas;  

o Relatórios:  

CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, 

Coordenação da EMAEI 

o e Coordenação de DT 

o Outros documentos 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Reforçar o papel das lideranças intermédias como agentes dinamizadores de equipas. 

 Promover ações que mobilizem a Comunidade Educativa na lógica de Aprendizagem de Serviço.   

 
METAS 
 

1. Rigor no cumprimento de tarefas e prazos estipulados relativamente às diferentes funções burocrático-pedagógicas e de autoavaliação do Agrupamento. 
2. 100% 

 
AÇÕES/PROJETOS AGREGADORES 
 

Ações: 

 Reuniões dos DT/TT/Ed.T/Coord. Estabelecimento com pais/EE 
representantes das turmas/grupos – colaboração/envolvimento 
na construção/operacionalização do PAA. 

Projetos: 

 Portas do Neiva – Conhecer para Valorizar 

 ProJetArt 

 Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania 

 Projetos Municipais (natação, música, náuticas, …) 

 Monitorizar para Conhecer e Melhorar 
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EIXO DE INTERVENÇÃO: Liderança e Gestão 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Gestão  
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 
Gerir com eficácia os recursos 
 

1. Grau de satisfação relativamente às condições físicas e materiais 
da escola (Alunos, Docentes e Não Docentes) 
 

2. Grau de satisfação relativamente ao ambiente escolar (Alunos, 
Docentes e Não Docentes) 

 

3. Grau de satisfação relativamente ao trabalho desenvolvido 
(Docentes e Não Docentes) 

 

4. Grau de satisfação dos Alunos e Encarregados de Educação 
quanto à qualidade do serviço educativo 

 

5. Grau de satisfação do pessoal Docente e Não Docente quanto à 
comunicação interna 

 

6. N.º de ações propostas para Pessoal Docente 
(Tipologia/Domínio) 

 

7. N.º de ações propostas para Pessoal Não Docente 
(Tipologia/Domínio) 

 

8. % de pessoal docente que fez formação  
 

9. % de pessoal não docente que fez formação 

o Relatórios OQ;  

o Atas;  

o Relatórios:  

CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, 

Coordenação da EMAEI 

 e Coordenação de DT 

o Outros documentos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Rentabilizar os recursos materiais existentes. 

 Otimizar os recursos humanos 

 Otimizar os mecanismos de divulgação e partilha de informação. 

 Capacitar os Recursos Humanos. 

METAS 

1. ≥ 80% de satisfação 
2. ≥ 80% de satisfação 
3. ≥ 80% de satisfação 
4. ≥ 80% de satisfação 
5. ≥ 80% de satisfação 

6. 75h de formação ao longo da vigência do PE; 
7. 15h de formação ao longo da vigência do PE; 
8. 30% do pessoal docente fez formação /ano 
9. 80% do pessoal não docente fez formação /ano 

AÇÕES/ PROJETOS AGREGADORES 

Ações: 

 Questionários online/Focus Group 

 Conceção e/ou dinamização de Ações de Formação (docentes e não 
docentes)  

Projetos  

 Plano de Formação do AE Barroselas  

 



 

PÁGINA 17 DE 30 
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2020-2023 
P
Á

G

I

N

A

 

EIXO DE INTERVENÇÃO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Promover um clima de escola e de sala 

de aula propício ao bom 

desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem 

1. N.º de atividades desenvolvidas em articulação com a 
comunidade educativa 
 

2. N.º de projetos interdisciplinares 
 

3. N.º de atividades realizadas no âmbito de prevenção e 
proteção de comportamentos de risco 

 

4. Taxa de cumprimento das recomendações da EMAEI 
 

5. N.º de estratégias de diferenciação pedagógica 
implementadas por turma 

 

6. N.º de sessões de orientação escolar e profissional 

o PT 

o Planificações 

o Atas;  

o PAA;  

o PABE 

o Relatórios: 

CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, 

Coordenação da EMAEI 
 e Coordenação de DT 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover o desenvolvimento pessoal e emocional das crianças e dos alunos 

 Promover o bem-estar das crianças e dos alunos 

METAS 

1. 1 ano de escolaridade/ciclo/período 
2. 1 ano de escolaridade/ano letivo 
3. 1 ano de escolaridade/ano letivo 
4. 100% 
5. ≥ 2 por turma/período  
6. 4 por turma de 9.ºano / 2 por turma de 11.º ano 

AÇÕES/ PROJETOS AGREGADORES 

Ações 
 Participação em concursos (Olimpíadas da 

Matemática, da Biologia, Física, da Geografia, …); 

 Concursos de Leitura; 

 Participação em provas desportivas (corta-mato, 
megas, …), locais, regionais, nacionais. 

 

Projetos: 

 Erasmus + 

 Portas do Neiva – Conhecer para Valorizar 

 BE 

 ProJetArt 

 Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania 

 Projetos Municipais (natação, música, náuticas, …) 
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EIXO DE INTERVENÇÃO: Prestação do Serviço Educativo 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Oferta educativa e gestão curricular 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES DE AVALIAÇÃO MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Promover na comunidade uma cultura 

de mudança, inovação e aprendizagem 

ao longo da vida. 

 

1. N.º de projetos interdisciplinares 
 

2. % de atividades de carácter lúdico nas AEC e AAAF 
 

3. N.º de estratégias de diferenciação pedagógica ao nível  
        da organização e gestão dos conteúdos curriculares 
 

4. N.º de equipas pedagógicas envolvidas em projetos 
dos Programas “Portas do Neiva: Conhecer para 
Valorizar” e “Erasmus+” 
 

5. N.º de reuniões por ano para articulação horizontal e 
vertical 

 

6. N.º de projetos desenvolvidos no âmbito da Cidadania 
e Desenvolvimento 

o PT 

o Planificações 

o Atas;  

o PAA;  

o PABE 

o Relatórios:  

CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, 

Coordenação da EMAEI e 

Coordenação de DT 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver respostas educativas adaptadas às necessidades de formação dos alunos. 
 Incrementar a componente lúdica das AEC e AAAF. 
 Promover práticas de gestão do currículo e da aprendizagem.  
 Desenvolver projetos no âmbito dos Programas “Portas do Neiva: Conhecer para Valorizar” e “Erasmus+” 
 Aprofundar a articulação horizontal a nível da planificação e desenvolvimento curricular. 
 Reforçar a articulação entre ciclos (vertical) para melhor ajustar a ação pedagógica. 
 Desenvolver projetos transversais no âmbito da Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania. 

METAS 

1. 1 por ano de escolaridade 
2. 100% 
3. ≥ 1 por aluno com medidas de apoio e suporte à aprendizagem e à inclusão 
4. 1 por ano de escolaridade ao abrigo do DL n.º 55/2018 
5. ≥ 2 reuniões por ano para planeamento, gestão e monitorização do currículo; ≥ 1 por ciclo, no final do ano letivo 
6. ≥1 por ano/tema obrigatório 

AÇÕES/ PROJETOS AGREGADORES 

Ações: 

 Reuniões alargadas de equipas pedagógicas/ano/conselho 
de turma/docentes no início do ano letivo para 
planificação dos projetos de diferenciação e flexibilidade 

curricular. 

Projetos  

 Erasmus + 

 Portas do Neiva – Conhecer para Valorizar 

 Projetos da BE 

 ProJetArt 

 Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania 

 Projetos Municipais (natação, música, náuticas, …) 
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PROJETO EDUCATIVO 
 

2020-2023 
P
Á

G

I

N

A

 

EIXO DE INTERVENÇÃO: Prestação do Serviço Educativo 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Ensino/Aprendizagem/Avaliação 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Garantir mecanismos de acompanhamento e 

avaliação do desenvolvimento curricular 

 

1. N.º de projetos/atividades intradepartamentais 

2. N.º de projetos/atividades interdepartamentais 

3. N.º de estratégias de diferenciação pedagógica 
implementadas por turma 

4. Nº de processos de recolha de informação de 
diferentes tipologias 

5. N.º de ações/estratégias implementadas com vista à 
melhoria das aprendizagens 

6. Taxa de disponibilização dos recursos do CAA, tendo 
por referência a mancha horária semanal. 

7. Taxa de alunos por turma/nível que participam em 
atividades da BE. 

8. Percentagem de EE nas reuniões com TT/DT/EMAEI 
quando convocados 

9. Percentagem de EE nos contactos com TT/DT/EMAEI 
por iniciativa própria 

o PT 

o Planificações 

o Atas;  

o PAA;  

o PABE 

o Relatórios:  

CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, 

Coordenação da EMAEI e 

Coordenação de DT 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Diversificar estratégias de ensino e aprendizagem com vista à manutenção de ambientes propícios à aprendizagem. 

 Implementar medidas de promoção da equidade e inclusão das crianças e alunos. 

 Diversificar práticas e instrumentos de avaliação, privilegiando o seu carácter formativo. 

 Rentabilizar a oferta de recursos educativos (BE, CAA), adequando-os às características das crianças e dos alunos. 

 Promover a participação ativa e responsável das famílias na escola e no acompanhamento do percurso escolar dos educandos. 
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METAS 
 

1. ≥ 3 intradepartamental 
2. ≥ 4 interdepartamental 
3. ≥ 1 por período/aluno com medidas de apoio e suporte à aprendizagem e à inclusão 

4. ≥ 3 por ano 
5. ≥ 2 por período/turma 
6. ≥ à taxa obtida no ano anterior 
7. 100% 
8. 25% 

 
AÇÕES/PROJETOS AGREGADORES 
 

Ações 
 Participação em concursos (Olimpíadas Portuguesas 

da Matemática, da Biologia, Língua Portuguesa, da 
Física,…); 

 Concursos de Leitura; 

 Participação em provas desportivas (corta-mato, 
megas, …), locais, regionais, nacionais. 

Projetos  

 Erasmus + 

 Portas do Neiva – Conhecer para Valorizar 

 Projetos da BE 

 ProJetArt 

 Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania 
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PROJETO EDUCATIVO 
 

2020-2023 
P
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EIXO DE INTERVENÇÃO: Prestação do Serviço Educativo 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 
Promover diferentes níveis de regulação: 

autorregulação, regulação por pares e 

regulação pelas lideranças 

1. N.º de ações de melhoria inscritas na ficha de 
reflexão do sucesso académico 

2. N.º de equipas a implementar práticas de regulação 
por pares 

3. N.º de aulas por período letivo em cada equipa 

4. N.º de recursos pedagógicos produzidos e aplicados 
em conjunto por área disciplinar 

5. N.º de reuniões de departamento para efeitos de 
regulação pelas lideranças 

o Planificações 
o Atas 
o Relatórios: CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, Coordenação 
da EMAEI e Coordenação de DT 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover mecanismos de autorregulação. 

 Promover mecanismos de regulação por pares. 

 Promover mecanismos de regulação pelas lideranças. 

 
METAS 
 

1. ≥ 2 por período/disciplina/turma 
2. ≥ 2 por departamento curricular 
3. 2 
4. ≥ 4 recursos/ano  
5. ≥ 1 por período 

 
AÇÕES/PROJETOS AGREGADORES 
 

Ações 

- Dinamização de equipas de supervisão por pares; 
- Promoção da regulação pelas lideranças. 
 

Projetos  

Supervisão Pedagógica inter pares 
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EIXO DE INTERVENÇÃO: Resultados 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Resultados Académicos 
 
Objetivo Estratégico: Promover o sucesso académico de todos/as os/as alunos/as 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Incentivar práticas diferenciadoras e inclusivas 

 Promover práticas de avaliação pedagógica (avaliação para a aprendizagem) 

REFERENTES INDICADORES DE AVALIAÇÃO METAS 
MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

Resultados gerais 

do Ensino Básico 

1.º CICLO 

o Atas: AD e 

Departamento 

/Conselho de 

Docentes 

 

o Pautas OQ 

 

o Resultados 

Nacionais 

 
o ePIA  

 
o GIAE 

 

o Relatórios da 

Equipa OQ 
 
 
o PT 

Percentagem de alunos que conclui o 1.º 

Ciclo até quatro anos após a entrada no 1.º 

ano 

≥ 98% 

Taxa de transição/aprovação por turma/ano ≥ 98% 

Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas 
≥ à dos últimos 3 anos e 

≥ 92% 

Taxa de sucesso cumulativo a Português e 

Matemática por turma/ano 
≥ 95% 

2.º CICLO 

Percentagem de alunos que conclui o 2.º 

Ciclo até dois anos após a entrada no 5º ano 
≥ 96% 

Taxa de transição/aprovação por turma/ano ≥ 96% 

Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas 

≥ à dos últimos 3 anos e 

≥  80% a Matemática 

≥  92% nas restantes disciplinas 

Taxa de sucesso cumulativo a Português e 

Matemática por turma/ano 
≥ 80% 

Média das diferentes disciplinas ≥ à dos últimos 3 anos 

3.º CICLO 

Percentagem de alunos com percursos 

diretos no 3.º Ciclo 
≥ 92% 

Taxa de transição/aprovação por turma/ano ≥ 95% 

Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas ≥à dos últimos 3 anos e 
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PROJETO EDUCATIVO 
 

2020-2023 
P
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≥ 75% a Matemática 

≥ 85% a Inglês 

≥ 90% nas restantes disciplinas 

Taxa de sucesso cumulativo a Português e 

Matemática por turma/ano 
≥ 75% 

Média das diferentes disciplinas ≥à dos últimos 3 anos 
   

Resultados do 

Ensino 

Secundário 

Científico-

humanístico 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Percentagem de alunos com percursos 

diretos de sucesso no Ensino Secundário 

Científico-humanístico 

≥ 92% 

Taxa de transição/aprovação por turma/ano ≥ 95% 

Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas 

≥ à dos últimos 3 anos  

≥ 85% a Matemática 

≥ 95% nas restantes disciplinas 

Média das diferentes disciplinas ≥ à dos últimos 3 anos 

   

Resultados para a 

equidade e 

inclusão: 

 

 Resultados dos 
alunos com 
Relatório Técnico-
pedagógico 
(RTP), Programa 
Educativo 
Individual (PEI) 
e/ou Plano 
Individual de 
Transição (PIT 
 

Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 
Ensino 

secundário 

≥ 80% ≥ 80% ≥ 60% ≥ 60% 

Taxa de transição/aprovação 100% 100% 100% 100% 

Taxa de menções/níveis/classificações  
≥à dos últimos 3 anos e 

≥ 25% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 20% 

Taxa de sucesso escolar nas Provas Finais 

de Ciclo e Exames Nacionais 

 
≥aos resultados 

nacionais 

 

 Resultados de 
desenvolvimento 
e valorização dos 
alunos de 
excelência 

Taxa de menções/níveis/classificações 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 
Ensino 

Secundário 

≥ 25% 

≥40% 

Matemáti

ca e 

≥45% 

nas 

restantes 

≥ 30% a 

Matemática 

e 35% nas 

restantes 

≥ 55% nas 

disciplinas da 

formação 

especifica e 

≥ 65% na 

formação 
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geral 

 

Taxa de sucesso pleno por 
turma/ano/ciclo/nível 

≥ 95% ≥ 80% ≥ 65% ≥ 85% 

Taxa de transição/aprovação com sucesso 
pleno 

≥ 90% ≥ 75% ≥ 60% ≥ 80% 

Taxa de alunos que integram o Quadro de 
Excelência 

≥ 12% ≥ 12% ≥ 10% ≥ 10% 

Taxa de sucesso escolar nas Provas Finais 
de Ciclo/Exames Nacionais ≥ aos resultados nacionais 

Taxa de alunos com níveis 4 e/5 nas Provas 
Finais de Ciclo 

> 25% a Português 

> 20% a Matemática 

Média das Provas Finais de Ciclo/Exames 
Nacionais 

≥ à média nacional 

Diferença entre o nível/classificação 
interna/externa 

3º Ciclo Ensino Secundário 

≤ 0,5 ≤ 2 

 
AÇÕES/PROJETOS AGREGADORES 
 

Ações 
 Criação e operacionalização do Programa de Mentoria 

 Participação em concursos (Olimpíadas Portuguesas da 
Matemática, da Biologia, …; 

 Concursos de Leitura; 

 Participação em provas desportivas (corta-mato, megas…) 
locais, regionais, nacionais. 

Projetos  

 Erasmus + 

 Portas do Neiva – Conhecer para Valorizar 

 BE 

 ProJetArt 

 Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania 

 Projetos Municipais (natação, música, náuticas, … 
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EIXO DE INTERVENÇÃO: Resultados 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Resultados Sociais 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 

Educar para uma cidadania 

participativa e democrática 

1. Taxa de alunos que se candidatem à Associação de Estudantes e ao Conselho 
Geral 

2. Taxa de alunos que participem em projetos relevantes promotores da 
participação cívica (ex. OPE, Parlamento dos jovens, conselho Eco-Escolas,...) 

3. Percentagem de alunos retidos por faltas 
4. Percentagem das ocorrências em que foram aplicadas medidas disciplinares 

sancionatórias 
5. Percentagem das ocorrências em que foram aplicadas medidas disciplinares 

corretivas 
6. Percentagem de alunos que se envolvem em projetos de Aprendizagem de 

Serviço 
7. Nº de projetos que contemplem ações de solidariedade  
8. Nº de projetos que contemplem ações de apoio à inclusão 
9. Nº de projetos que contemplem ações de participação democrática 
10. Taxa de alunos que ingressaram no Ensino Superior 
11. Taxa de alunos com plano individual de transição que ingressaram no mercado 

de trabalho 

o Relatórios OQ;  

o Atas;  

o Relatórios:  

CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, 

Coordenação da EMAEI 

e Coordenação de DT 

o Outros documentos 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desenvolver competências de participação democrática 

 Reconhecer a relação entre direitos e deveres 

 Proporcionar oportunidades de análise e problematização, com vista à ação, à escala local e global 

 Desenvolver a capacidade de resolução de problemas, de forma criativa 

 
METAS 
 

1. ≥ 10% dos alunos da Escola-Sede 
2. ≥ 10% dos alunos da Escola-Sede 
3. 0% 
4. 0% 
5. ≤10% 
6. ≥ 50% dos alunos do Ensino Secundário 
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7. ≥ 1 ano//turma/ciclo 
8. ≥ 1 ano//turma/ciclo 
9. ≥ 1 ano//turma/ciclo 
10. ≥ 50% 
11. ≥ 100% 

 
AÇÕES/ PROJETOS AGREGADORES 
 

Ações: 

 Criação e operacionalização do Programa de Mentoria 

 Concursos de leitura 

 Campanhas de solidariedade 

 
 
 

Projetos: 
 Erasmus + 

 Portas do Neiva – Conhecer para Valorizar 

 BE 

 ProJetArt 

 Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania 

 MUDA 
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EIXO DE INTERVENÇÃO: Resultados 
 

CAMPO DE ANÁLISE: Reconhecimento da comunidade 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 

Valorizar o caráter aprendente 

da Escola 

1. Grau de satisfação relativamente ao ambiente escolar (alunos e EE) 
2. N.º de parcerias 
3. N.º de alunos que beneficiam dessas parcerias 
4. N.º de momentos/eventos de divulgação dos sucessos dos alunos 

(académicos e sociais) 
5. N.º de cedências de recursos da Escola à comunidade 

o Relatórios OQ;  

o Atas;  

o Relatórios:  CAD/Departamento; 

Coordenação da BE, Coordenação 

da EMAEI e Coordenação de DT 

o Outros documentos; 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover um clima de escola propício à aprendizagem e à inclusão 

 Promover iniciativas de valorização dos sucessos dos alunos 

 Reconhecer o contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente 

 
METAS 
 

1. ≥ 80% 

2. ≥ 10 

3. 100% 

4. ≥ 3 por ano 

5. ≥ 3 por ano 

 
AÇÕES/ PROJETOS AGREGADORES 
 

Ações: 

 Questionários de satisfação 
Projetos: 

 Monitorizar para Conhecer e Melhorar 

 Projetos Municipais (natação, música, náuticas, …) 

  



Monitorização e Avaliação do 
Projeto Educativo 

Pretendendo-se a integral concretização dos objetivos e metas definidos neste 

projeto, que assenta fundamentalmente na promoção da qualidade e eficácia da 

ação educativa do Agrupamento, a equipa do Observatório de Qualidade 

procedeu à auscultação da Comunidade Educativa no sentido de recolher 

contributos para a atualização do PEA, de modo a tornar o processo o mais 

democrático e participado possível. 

Com recurso a diferentes técnicas de recolha de dados, foram auscultados 

elementos do corpo docente e alunos do ensino secundário (focus group), pessoal 

não docente, pais e encarregados de educação e alunos (workshops). 

No que concerne à Monitorização e Avaliação do PEA, é sugerido que no 

final do ano letivo, aquando da elaboração do relatório de Autoavaliação do 

Agrupamento, deva alargar-se a consulta a outros professores convidados, por 

exemplo, os Coordenadores de Área Disciplinar, para possibilitar um outro “olhar”. 

No sentido de aferir o grau de eficácia do PEA dever-se-á assegurar que não haja 

redundância de documentos, garantindo que a recolha e análise dos dados seja 

fidedigna. 

 

Por último, prevê-se para julho de 2023 o balanço final da sua concretização, 

com vista a perspetivar a sua atualização e/ou reformulação. 

 

Divulgação do Projeto 
Educativo 

Em relação à Estratégia de Comunicação e Divulgação do PEA, considera-

se que, internamente, os mecanismos de comunicação dos projetos, atividades e 

eventos poderão concretizar-se nas reuniões de departamento curricular, revista 

Escola Viva, Newsletters, relatórios de avaliação do PAA… A divulgação para o 

exterior poderá efetivar-se através da revista Escola Viva, da página Web, da 

publicação de artigos nos media, dando-se a conhecer a todas as atividades que 
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se realizem ao longo do ano. Outra forma de divulgação poderá ser através do 

contacto direto, ou via e-mail dos DT com as famílias (EE/pais). 

 

 

Parecer do Conselho Pedagógico: 

Em conformidade com o estabelecido na alínea a), do art.º 32, do Decreto-Lei 

n.º75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º137/2012, de 2 de julho, e com o estabelecido pelo quadro de referência da 

IGEC, para o terceiro ciclo de avaliação externa das escolas, a presente proposta 

resulta de um trabalho de análise apurado de vários documentos de 

operacionalização e monitorização da versão cessante do PEA realizado pela 

equipa do Observatório de Qualidade, tendo contado cumulativamente com os 

contributos da comunidade educativa e do consultor do Projeto SAME-UCP Porto, 

Doutor Joaquim Machado. (2020/07/20) 

 

------- 

 Aprovado, por unanimidade, em Conselho Geral de 2020/07/23. 
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A Educação não transforma o mundo. 

A Educação muda pessoas. As pessoas 

transformam o mundo.» 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 


