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O Projeto Educativo é o primeiro instrumento de planeamento da ação educativa da escola, 

devendo, por isso, servir permanentemente de ponto de referência e orientação na atuação de 

todos os elementos da comunidade educativa em prol da formação de pessoas e cidadãos 

autónomos, responsáveis, solidários e democraticamente comprometidos na construção de um 

destino comum e de uma sociedade melhor. 

Com o presente projeto, pretende-se fazer um diagnóstico das potencialidades do Agrupamento 

e dos seus constrangimentos, além de definir estratégias para colmatar e desenvolver as 

ambições desta comunidade educativa, que constituem as linhas de atuação e servirão como 

referência e garantia da coerência e eficiência do um plano de ação. 

 

Refira-se os “sete saberes para a educação do futuro” elencadas no prefácio do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

 

▪ prevenir o erro e a ilusão através do conhecimento; 

▪ ensinar o contexto e o conjunto em lugar do conhecimento fragmentado; 

▪ reconhecer o elo unicidade-diversidade da condição humana; 

▪ desenvolver uma identidade planetária, tendo a humanidade como comunidade de 

destino; 

▪ reconhecer o inesperado e o incerto como marcas do nosso tempo; 

▪ educar para a compreensão mútua entre pertenças e culturas diferentes; 

▪ desenvolver uma ética de acordo com uma cidadania inclusiva. 

 

É este quadro que sustenta o presente Projeto Educativo do Agrupamento. É seu propósito 

contribuir para o desenvolvimento da personalidade e das capacidades dos alunos, mas também 

para o progresso social e a superação das desigualdades (económicas, sociais e culturais). De 

facto, acredita-se que a escola não se esgota no ensino, devendo promover e assegurar a 

educação para os valores e para a cidadania. 

 

Este documento explicita, assim, “os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo 

os quais o agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa" (Decreto-Lei nº 75/2008, de 

22 de abril, atualizado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 02 de julho), para os próximos três 

anos. Para a sua prossecução, além da Constituição da República Portuguesa, adotam-se como 

documentos de referência: 
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▪ a Lei de Bases do Sistema Educativo, que estabelece o quadro geral do sistema 

educativo português (Lei nº 46/1986); 

▪ o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que identifica princípios, 

valores e áreas de competência essenciais para o cidadão do século XXI e constitui uma 

referência para a organização do sistema educativo (Despacho nº 6478/2017); 

▪ o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, que permite às escolas aderentes 

uma gestão curricular autónoma e flexível, de acordo com o Perfil dos Alunos (Despacho 

n.º 5908/2017); 

▪ a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que integra um conjunto de 

direitos e deveres que devem estar presentes na formação de crianças e jovens e 

converge com o Perfil dos Alunos (Despacho nº 6137/2016); 

▪ as Aprendizagens Essenciais (Despachos n º  6944-A/2018 e n º  8476-A/2018), 

conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos Alunos, no 

pressuposto do que deve/pode ser aprendido por todos; 

▪ o Regime Jurídico da Educação Inclusiva (Decreto-Lei nº 54/2018), que estabelece 

para todos os alunos respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação 

e formação facilitador da sua plena inclusão social; 

▪ o Currículo dos Ensinos Básico e Secundário, que estabelece os currículos respetivos, 

os princípios orientadores, a operacionalização e avaliação das aprendizagens de acordo 

com o previsto no Perfil dos Alunos (Decreto-Lei nº 139/2012, Decreto-Lei nº 55/2018; 

Portaria nº 223-A/2018); 

▪ as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, que garantem a 

necessidade de articulação com o 1.º Ciclo do Ensino Básico nas metodologias e na 

valorização de todas as áreas curriculares (Despacho nº 9180/2016); 

 

A intencionalidade educativa do AEDG orienta-se para o desenvolvimento pessoal e a construção 

deste Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) obedeceu a vários procedimentos: 

 

▪ aprovação do grupo de trabalho designado em Conselho Pedagógico; recolha e 

organização de informação diferenciada relativa aos anos 2015 a 2018; análise 

diagnóstica de matriz SWOT; 

 

▪ elaboração e apresentação de uma proposta de projeto a todos os departamentos, para 

apreciação e recolha de contributos; reformulação e apresentação do documento ao 

Conselho Pedagógico; aprovação do PEA pelo Conselho Geral. 
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Tendo em conta as considerações iniciais e terminada a vigência do Projeto Educativo de 

Agrupamento, referente ao triénio de 2016 a 2019, chegou o momento de proceder à sua 

reformulação. Para tal, teve-se em conta os elementos fornecidos pelo dispositivo de 

autoavaliação do Agrupamento de Escolas Damião de Goes (AEDG). Essa autoavaliação centrou-

se no conhecimento – sempre que possível atualizado – do contexto de inserção do agrupamento 

a vários níveis que se apresenta em seguida. Centrou-se também nos vários domínios de atuação 

e resultados do trabalho, nomeadamente, no conhecimento dos resultados dos seus alunos (a 

nível interno e externo); no conhecimento dos fluxos escolares (tendo sempre em atenção a 

comparação com os resultados nacionais); na monitorização do clima organizacional e ambiente 

educativo; na monitorização do planeamento e desenvolvimento da ação educativa e na 

avaliação dos processos de organização e de gestão. Serão estas as vertentes que se salienta, 

procurando destacar as medidas de melhoria propostas no anterior Projeto Educativo de 

Agrupamento (PEA) que obtiveram sucesso e aquelas situações que continuam a ser 

problemáticas ou surgem, no contexto atual, como problemáticas, necessitando de medidas de 

correção e de melhoria.  

Formaliza-se esta proposta de trabalho para o triénio de 2020 a 2023 a partir dos dados 

recolhidos e de acordo com a visão estratégica, depois procede-se à clarificação das metas e 

dos objetivos para o referido triénio. 

  



 

 

6 

 

 

1.1. Contexto 
 

Considerando a caraterização do concelho, identificada no Projeto Educativo de Agrupamento 

referente a 2016/2019, destaca-se, no presente documento, as alterações relativas aos dados 

e às conclusões aí apresentadas. 

 

1.1.1. O concelho de Alenquer: população, tecido produtivo e emprego 
 

▪ A população residente que, em 2015 apresentava 43.070 habitantes, aumentou em 2018 

para 43.545 habitantes, (+ 475)1. Trata-se de um crescimento moderado da população, tal 

como se referia na contextualização do último projeto educativo do agrupamento; 

 

▪ A percentagem de jovens com menos de 15 anos tem vindo a diminuir: 16.0% em 2001; 

16.8% em 2011; 15.6% em 2017 e 15.4% em 2018; 

 

▪  O índice de envelhecimento tem vindo a aumentar: 107.8 em 2001; 104.1 em 2011; 121.6 

em 2017; 124 em 2018; 

 

▪ A população estrangeira tem vindo a diminuir: 7.0% em 2011, 4.5% em 2017 e 4.9% em 

2018; 

 

▪ Os valores do saldo natural que têm tido um crescimento negativo: -4 em 2001; -5 em 2011; 

-40 em 2017 e -66 em 2018; 

 

▪ O número de desempregados, inscritos em centros de emprego, diminuiu: 1.899 em 2011; 

1.184 em 2017 e 959 em 2918; 

 

▪ As despesas da Câmara Municipal em cultura e desporto aumentaram relativamente aos 

últimos anos (5% em 2010 e 6.9% em 2018). 

 

Os dados apresentados decorrem do documento do último projeto educativo, visto não se 

dispor de dados mais atualizados: “Tecido produtivo local com predominância das micro e 

 
1 Fonte: Pordata acedido em 11de maio de 2020. 
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pequenas empresas: 85% das empresas com de 1 a 9 trabalhadores ao serviço, 11% empregam 

entre 10 a 49 e só 0,4% das empresas têm mais de 250 pessoas ao serviço, correspondendo a 4 

empresas. Acrescente-se que as indústrias transformadoras representam 35,3% do emprego, o 

comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos, 19,1% e os 

Transportes e Armazenagem 14,6%.  

No emprego jovem (entre os 20 e os 24 anos) 46,7% possui o ensino básico ou menos; possui o 

nível secundário ou pós-secundário 44,9% e 8,0% possui formação superior. 

 

1.1.2 População Escolar   
 

De acordo com os gráficos apresentados, verifica-se que no ano letivo 2018/2019, 

comparativamente com os três anos letivos anteriores, o número total de alunos sofreu uma 

ligeira diminuição. Ao invés, no ensino pré-escolar, no ano letivo de 2018/2019, ocorreu um 

aumento do número de alunos.  

 

 

 

No ano letivo de 2018-2019, verificou-se uma diminuição de 216 alunos relativamente ao ano 

transato.  

 

3095

3300 3254

3038

2900

3000

3100

3200

3300

3400

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Evolução do nº de alunos (2015-2019)
Fonte: MISI



 

 

8 

 

 

No Ensino Básico a diminuição registou-se no 2º ciclo, mas também se registou uma diminuição 

no Ensino Secundário e no Ensino Profissional.  

 

 

 

Houve ainda diminuição do número de alunos do Ensino Noturno, tendo-se verificado a  

encerramento de vários cursos sem ter havido inscrições suficientes para a abertura de novos 

(embora se continue a registar um aumento significativo no regime não presencial, para o qual 

o Agrupamento elaborou um projeto de ensino a distância, que apresentou à DGE, mas não teve 

os desenvolvimentos pretendidos). Estes alunos não estão contabilizados no MISI. 

 

186 194 188 217

1568 1589 1644 1537

1338 1454 1422 1206

0

1000

2000

3000

4000

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Evolução do nº de alunos (2015-2019) por 
níveis de ensino

Fonte: MISI

Pré-escolar Básico Secundário

186
583 361 548 693

237
75 148 260

197

601
340

566
724

260
84 219

273188

611

361

560
744

271
112

210 192217

627

350

560

761

245
78 112

88

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

EVOLUÇÃO DO Nº DE ALUNOS (2015-2019) POR 
NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

FONTE: MISI

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19



 

 

9 

 

 

Regista-se um aumento do número de turmas no Ensino Pré-escolar, no 1º ciclo e na oferta 

científico-humanístico do Ensino Secundário. Contudo, o número total de turmas não tem 

sofrido alterações significativas nos anos em análise. 

 

 

 

 

Na evolução global do rácio alunos/turma verificou-se uma diminuição do número de alunos 

por turma, no entanto, estes são valores globais, não retratando, fielmente, a realidade das 

turmas do AEDG. Para uma análise mais pormenorizada, seria necessária uma leitura de grelha 

mais fina, de acordo com os ciclos de ensino.  

 

8

27

16

24
27

10

4
6 6

8

27

15

25
28

11

3
7 6

3

8

28

15

25
28

13

3
7

4
1

10

30

15

24

31

12

3 4
2 1

0
5

10
15
20
25
30
35

EVOLUÇÃO DO Nº DE TURMAS (2015-2019) POR 
NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

(FONTE: MISI)

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

24,65 25,00 25,35

23,01

21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Evolução do rácio alunos/turma 
(2015-2019)

(Dados referentes ao final do ano letivo.)
(Fonte: MISI)



 

 

10 

 

 

No que diz respeito ao número de docentes no AEDG, este tem vindo a diminuir, aproximando-

se de valores de 2016-2017.  

 

 

 

A leitura do quadro ilustra que o rácio global de alunos/professor tem vindo a diminuir, nos 

dois últimos anos letivos, diminuição que, no entanto, não apresenta valores muito 

significativos.  

 

 

 

Excluindo as situações de monodocência e o Ensino Noturno, os valores do rácio aluno/professor 

não apresentam alterações consideráveis.  
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1.1.3 Características socioeducativas da população escolar  
 

Tal como se referiu no anterior Projeto Educativo, continua a verificar-se um crescente peso 

dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem2. Por conseguinte, num universo de 3.034 

alunos que frequentam o agrupamento, 232 alunos beneficiam de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, nomeadamente, medidas universais seletivas e/ou adicionais de 

acordo com o definido no Relatório Técnico Pedagógico (RTP), correspondendo a 7.6% do total 

de alunos. No ano letivo de 2016-2017, esse número ascendia a 211 alunos.3 

Os alunos mencionados estão distribuídos pelos diferentes níveis de escolaridade: Jardim de 

Infância, Paredes, 8 alunos (3.4%); Jardim de Infância de Santana da Carnota, 2 alunos (0.9%); 

Escola Básica de Alenquer, 15 alunos (6.5%); Escola Básica de Cheganças, 6 alunos  (2.6%); 

Escola Básica de Paredes, 30 alunos (12.9%); Escola Básica de Santana da Carnota, 9 alunos 

(3.9%); Escola Básica Pêro de Alenquer, 109 alunos (47%); Escola Secundária Damião de Goes, 

53 alunos (22.8%).  

Face aos dados, consta-se que a maior incidência dos alunos se concentra no 3º ciclo, 31.9% e 

no 1º ciclo 25.9%. Os anos de escolaridade que apresentam uma maior incidência de casos são 

o 9º ano (11.6%); o 10º ano (11.6%) e o 7ºano (10.8%).  

Beneficiaram de terapias 9.1% de alunos no Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), 13.4% no 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e 22% usufruíram de Subsídio de Educação Especial 

(SEE).  

Num universo de 3.034 alunos, beneficiam de medidas universais, 510 alunos (16.8%), 

distribuindo-se da seguinte forma: Jardim de Infância Paredes, 11 alunos (2.2%); Jardim de 

Infância de Santana da Carnota, 0 alunos (0%); Escola Básica de Alenquer, 40 alunos (7.8%); 

Escola Básica de Cheganças, 9 alunos  (1.8%); Escola Básica de Paredes, 70 alunos (13.7%); 

Escola Básica de Santana da Carnota, 7 alunos (1.5%); Escola Básica Pêro de Alenquer, 205 

alunos (40.2%) e Escola Secundária Damião de Goes,168 alunos (32.9%). Os ciclos de ensino com 

maior incidência de alunos a beneficiar de medidas universais são, portanto, o 3º ciclo (29%); 

o Secundário, cursos científico-humanísticos (26.7%) e o 1º ciclo (24.7%).  Os anos de 

escolaridade com maior incidência de alunos a beneficiar de medidas universais são o 10º ano 

(21.8%); 9ºano (10.8%); 7ºano (9.8%) e 11º ano (9.8%).4 

Beneficiaram também de apoios da Ação Social Escolar (ASE), no ano letivo 2018/19, cerca de 

748 alunos, de acordo com os seguintes escalões: escalão A – 399; escalão B- 331 e escalão C – 

78. No ano letivo 2019/20, um total de 476 alunos, auferiram, (exceto os alunos do 1º ciclo), 

do escalão A- 209 alunos; do escalão B – 202 e do escalão C – 65. 

 
2 ‘Estatística Ano letivo 2018-2019 – Decreto-Lei 54 / Alunos com medidas de suporte à aprendizagem – Relatório Técnico 
Pedagógico’ 
3 Cfr. Projeto Educativo do Agrupamento – 2016 / 2019 de março de 2017. 
4 ‘Estatística – Ano letivo 2018/2019 Alunos com medidas de suporte à aprendizagem. Medidas Universais’. 
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1.2.1. Resultados da Avaliação Interna  
 

O Relatório de Autoavaliação do AEDG, de dezembro de 2019 5  sublinha os progressos 

concretizados e os aspetos que ainda exigem ajustamentos, conforme quadro abaixo. 

 

Ensino / Modalidade / Ano ou 
Tipo 

Taxa de Sucesso  

      da UO Nacional 

Básico 90,19% 95,52% 

  Regular 95,36% 95,77% 

    1º Ano 100,0% 100.0 % 

    2º Ano 89,47% 94.7 % 

    3º Ano 96,1% 98.3 % 

    4º Ano 98,73% 98.2 % 

    5º Ano 98,8% 95.5 % 

    6º Ano 98,96% 96.0 % 

    7º Ano 89,14% 92.7 % 

    8º Ano 95,53% 95.0 % 

    9º Ano 91,85% 93.5 % 

  EFA 0,0% 61,17% 

    B3 0,0% 72.6 % 

    B1+2 0,0% 11.8 % 

  Doméstico 100,0% 87,95% 

    3º Ano 100,0% 94.7 % 

    7º Ano 100,0% 92.3 % 

Secundário 71,29% 85,7% 

  Regular CH 73,97% 84,4% 

    10º Ano 78,03% 87.0 % 

    11º Ano 81,25% 92.4 % 

    12º Ano 59,31% 73.1 % 

  Recorrente 30,56% 69,57% 

      30,56% 58.9 % 

  Profissional 88,56% 91,21% 

    1º Ano 96,4% 98.2 % 

    2º Ano 97,37% 99.0 % 

    3º Ano 70,24% 74.0 % 

  EFA 50,89% 78,04% 

    S 50,89% 78.0 % 

 

Após análise global da implementação das medidas educativas, apresentaram sucesso 71.6% dos 

alunos, insucesso 14.7%, encontrando-se em situação pendente 13.8% dos alunos.                                             

 
5 Relatório de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas Damião de Goes, dezembro de 2019.  

1.2. RESULTADOS 
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Verificou-se um sucesso mais frágil (inferior a 50%) no Ensino Secundário, nomeadamente, nos 

cursos científico-humanísticos, (42.9%).  No 3º ciclo de escolaridade, o sucesso foi de 56.8%.  

 

1.2.2. Resultados da Avaliação Externa 
 

Os resultados da avaliação externa não são por si só um indicador de qualidade interna, mas as 

médias das provas finais e dos exames são comparáveis ao longo do tempo e, simultaneamente, 

as mesmas permitem situar o AEDG face às médias nacionais, que servem de referente. É de 

salientar ainda a importância destes resultados para os encarregados de educação.  

 

Pode-se sintetizar o essencial da análise dos dados, nos seguintes pontos:  

 

▪ Comportamento positivo dos resultados no 9º ano; 

▪ Resultados insatisfatórios em algumas disciplinas do ensino secundário; 

▪ Alinhamento geral com as médias nacionais, salvo exceções a considerar; 

▪ Elevado grau de coerência entre a avaliação interna e a externa, sobretudo no ensino 

secundário, com uma tendência persistente para a contenção nas classificações internas 

e cinco disciplinas com diferenças significativas entre as médias internas e externas, a 

merecer medidas de correção. 

 

Nos gráficos abaixo, comparam-se os resultados das Provas Finais e Exames Nacionais do 9º e 

12º anos, respetivamente, nos anos 2015 a 2019, nas disciplinas de Português e Matemática:  
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Pela análise do gráfico anterior, é possível constatar que a média dos resultados obtidos pelos 

alunos do AEDG é superior à média nacional, sendo esta diferença mais significativa na 

disciplina de Português. Relativamente aos anos letivos anteriores, também se verificou uma 

melhoria de forma mais acentuada na disciplina de Português. Um indicador de qualidade, com 

uma importância considerável, para a tutela é a percentagem de alunos que obtêm positiva nas 

provas finais, após um percurso sem retenções no ciclo. Relativamente ao 3º ciclo, o quadro é 

o seguinte: 

 

 

 

Na prova final de Matemática do 3º ciclo: 

 

 

 

 

Este indicador, percentil nacional, indicia a evolução da posição do Agrupamento, em termos 

dos resultados médios dos seus alunos na disciplina, face às restantes escolas do país. A posição 

relativa é medida através do seu percentil (podendo variar entre 0 e 100) e, portanto, quanto 

mais elevado, melhor é a posição relativa dos discentes. Observe-se, todavia, que a 
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classificação média é uma variável muito influenciável pelo nível académico dos alunos que a 

escola recebe e pelo contexto socioeconómico onde se insere. Pretende-se olhar sobretudo 

para a evolução dos resultados e não tanto para o seu nível absoluto. Assim, pela análise do 

gráfico, verifica-se uma evolução positiva. 

 

 

 

 

De acordo com os dados anteriores, a percentagem de alunos do Agrupamento com idade 

superior a 14 anos é de 26%, sendo um valor superior à média nacional (23%). Esta discrepância 

tem sido constatada nos últimos anos (a partir de 2015).  

 

Como o contexto das escolas tende a ser relativamente estável no curto prazo, quaisquer 

variações acentuadas de resultados (ou de percentil) de um ano para o outro, refletem, na 

maioria dos casos, fatores externos à escola. 
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No exame de Português do 3º ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examine-se os resultados relativos ao Ensino Secundário (Fontes: Relatório Avaliação Externa – 

Secundário; ENES): 

 



 

 

17 

 

 

 

Os resultados do AEDG até 2017 estão, globalmente, alinhados com as médias nacionais, com 

médias acima em todos as disciplinas. Em 2018, Português e Matemática, no Ensino Secundário, 

apresentaram diferenças de menos 9 e 6 pontos, respetivamente, na escala 0-200, diferença 

que melhorou na disciplina de Português, em 2019. No Ensino Secundário, a avaliação externa 

incide sobre mais disciplinas. Como o número de alunos/provas varia muito em função dos 

cursos, importa ter também em conta o peso relativo dos exames de cada disciplina (há provas 

com um número reduzido de alunos, outras com mais de 200 estudantes). 
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Na 1ª fase, a média das provas do Ensino Secundário é superior à nacional nas disciplinas de 

Geometria Descritiva A, Economia, Filosofia, Francês continuação da formação específica, 

Geografia, Literatura Portuguesa e Matemática Aplicada às Ciências Sociais. De realçar que 

todas as médias do AEDG são superiores a 95 pontos.  

 

 

 

 

Na 2ª fase, a média das provas do Ensino Secundário é superior à média nacional nas disciplinas 

de Matemática, Geometria Descritiva A, Física e Química A, Geografia, História e Cultura das 

Artes, Literatura Portuguesa, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Desenho.  

Importa ainda observar a relação entre a avaliação interna e a avaliação externa. Este indicador 

releva, sobretudo, a coerência entre as duas modalidades de avaliação, ou seja, o grau de 

semelhança do perfil e do nível dos resultados obtidos.  

No respeitante ao 9º ano de escolaridade, verificou-se6: na disciplina de Língua Portuguesa, um 

aumento nos valores de insucesso (+8,4%), uma diminuição nos valores do nível 3 (-3,1%) e do 

nível 4 (-6,3%) e um aumento do nível 5 (+0,9%). A média de sucesso externa da escola, (85%), 

foi superior em 8% à média nacional (77%). Porém, na disciplina de Matemática observa-se uma 

diminuição dos valores do nível 1 (-9%) e uma diminuição dos valores do nível 2 (-5%).  

Verificou-se ainda uma diminuição de 14% nos valores globais de insucesso. Aumentaram os 

valores do nível 3 (+2%) e os valores do nível 4 (+14%) e diminuíram os valores do nível 5 (-2%). 

 
6 (Fonte: Relatório Resultados de Desempenho dos Alunos – 2º e 3º ciclos) 
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Conclui-se que, tal como tem acontecido nos últimos cinco anos, a média externa da escola 

(57%) foi superior à nacional (55%). 

 

  

 

 

 

 

Os gráficos acima ilustram, com clareza, que predominam diferenças negativas em relação às 

Classificações Internas Finais (CIF), ou seja, em regra as classificações atribuídas pelos 
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professores são, em 10 casos na 1ª fase e 9 na 2ª, mais baixas do que a média nacional, com 5 

(na 1ªfase) e 6 (na 2ª) casos em que essa diferença é de 10 ou mais pontos. Esta situação 

corresponde a uma tendência de há anos, plasmada na seguinte afirmação 7  :“no ensino 

Secundário do AEDG, em média e na maioria das disciplinas, os alunos têm um desempenho em 

exame muito próximo da média nacional (às  vezes ligeiramente acima, outras vezes um pouco 

abaixo, como se vem verificando desde 2016), mas estão persistentemente abaixo da média 

nacional nas classificações internas, as atribuídas pelos conselhos de turma”. De relevar que 

em 2019 as diferenças nas classificações em exame da 1ª fase, relativamente ao nacional, são 

menores do que em 2018.  

 

Relativamente às taxas de reprovação da 1ª fase dos Exames Nacionais, pode-se confirmar que 

os valores são melhores que os nacionais, correspondendo, de uma maneira geral, às disciplinas 

com menor valor de reprovação, conforme gráfico anterior, e que apresentavam maior 

discrepância com a média nacional da CIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 in Relatório Autoavaliação 2016. 

4

12

6

0

9

4

7

14

0

6

11

6

4

7

4,4

10

6,8

0 0 0

2,2

7,3

0

2,7

6,2

0 0

2,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Exames 2019 - 1ªFase:
Taxa de Reprovação Nacional e da Escola 

(Em percentagem)

Nacional Escola



 

 

21 

Apresenta-se a seguir o mesmo gráfico para a 2ª fase dos exames nacionais. 

 

 

 

Relativamente ao Ensino Secundário, confirma-se que os professores continuam a atribuir 

classificações internas mais baixas quando comparadas com outras escolas do país, cujos alunos 

obtiveram resultados semelhantes nos exames (Fonte: Portal Infoescolas). 
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Quanto aos resultados do Concurso Nacional de Acesso 2019, verifica-se que 45 % dos candidatos 

à 1ª fase do concurso foram colocados na 1ª opção (em 87% de colocações).  
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No respeitante ao Ensino e Educação de Adultos, o problema parece derivar mais do abandono 

total ou parcial dos cursos, muitas vezes, por razões laborais, pois, sobretudo nos adultos mais 

jovens, predominam os postos de trabalho com turnos rotativos que acabam, mesmo contra a 

vontade dos alunos, por inviabilizar a conclusão dos processos formativos. A maior parte dos 

alunos do Ensino Recorrente são jovens adultos que não concluíram os cursos CH no ensino 

regular, tendo deixado algumas disciplinas em atraso e tentam concluí-las como trabalhadores-

estudantes.  

Como aspeto positivo, sublinham-se os dados relativos aos cursos profissionais, com taxas de 

sucesso elevadas no 10º e 11º e 12º anos. Este facto é revelado no Infoescolas (embora com 

dados apenas até 2017/18), onde se demonstra que mais de metade dos alunos concluem o 

curso em três anos letivos, um indicador que tem vindo a melhorar no Agrupamento. 

 

 

 

 

Apresentam-se de seguida alguns indicadores de qualidade para os Cursos Profissionais: 

 

Resultados nos Cursos Profissionais – Nível IV (%) 

FONTE: Relatório da Coordenadora dos DT dos Cursos Profissionais 

Resultados nos Cursos 
Profissionais - Nível IV (em 

percentagens) 
 

Casos 1º ano 2º ano 3º ano 

Sucesso Pleno 
A todos os 
módulos 
previstos 

49,8% 55,0 % 84,3% 

Sucesso Parcial 
Até 15% dos 
módulos em 

atraso 

77,8% 91,3%  

Insucesso 
Mais de 15% 
dos módulos 
em atraso 

22,2% 8,6 % 15,7% 
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▪ Resultado percentual bastante elevado no 3º ano, no que se refere à taxa de conclusão; 

 

▪ Relativamente ao 2º ano, embora a percentagem de alunos transitados seja elevada, 

91,3%, deve-se considerar que apenas 55% dos alunos o fazem com todos os módulos 

concluídos. Esta situação exige atenção dos diretores de turma, alertando os discentes 

para a necessidade de recuperarem os módulos, para se poder atingir percentagens de 

sucesso mais elevadas;  

 

▪ O 1º ano regista o pior desempenho, visto tratar-se de um ano de transição de ciclo. 

Apesar desse constrangimento houve melhoria relativamente a ano anterior (41% em 

2018); 

 

▪ Quase metade dos alunos que transitam, fazem-no sem módulos em atraso. Os 77,8% 

necessitam de uma atenção permanente do diretor de turma para que os alunos 

realizem, com sucesso, os módulos e, sobretudo, para que o número de módulos não 

concluídos não aumente significativamente.  

 

▪ O número de retidos é de 22,2%. Esta situação deve-se ao facto de muitos dos alunos, 

no início de ciclo, acabarem por não se identificar com o curso, entre outros aspetos. 

 
 

1.2.3. Fluxos escolares 
 

Neste subdomínio da autoavaliação, considera-se a fluidez dos percursos escolares, ou seja, as 

taxas de transição e conclusão dos anos e ciclos de escolaridade, nas diversas modalidades e 

tipologias de ensino, numa abordagem transversal a todo o Agrupamento.  

No caso dos cursos noturnos do Ensino Básico não faz sentido fazer comparações de âmbito 

nacional, pois o A1+2 não pertence à modalidade EFA, não sendo possível atribuir certificação 

(no INOVAR, o curso aparece no EFA, daí a confusão na plataforma, aquando da comunicação 

dos dados). No MISI a comparação é feita como B1+2. 

 

Assinalam-se a vermelho os desvios negativos e sombrearam-se a amarelo os casos ou 

tendências que se podem destacar, merecendo análise, reflexão e, sobretudo, medidas de 

melhoria. No Ensino Básico, os desvios negativos face à média nacional são muito pequenos. No 

Ensino Secundário, globalmente, destaca-se a tendência de crescimento da diferença face às 

taxas nacionais. Essa diferença explica-se, em primeiro lugar, pela evolução muito negativa do 

Ensino Recorrente por módulos e pela tendência negativa da evolução das taxas do 10º ano de 



 

 

25 

escolaridade, que havia realizado progressos assinaláveis nos últimos anos. Assinalam-se 

também as taxas sofríveis dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de nível básico 

e secundário. 

O 10º ano de escolaridade tem apresentado um aumento consistente (em valor absoluto) na 

diferença entre a taxa de conclusão do agrupamento e a nacional, mas é de considerar vários 

fatores: 

 

▪ Indecisão de alguns jovens relativamente à escolha do curso/percurso, o que obriga, 

com maior frequência do que a desejável, a inúmeras mudanças de curso e de 

modalidade de ensino durante o prazo legal e que, em muitos casos, prejudica o 

aproveitamento final do aluno; 

 

▪ Os imigrantes que procuram o agrupamento (pois o concelho é atrativo em termos de 

empregabilidade) demoram a adaptar-se, quer devido à língua quer à diferente 

preparação que trazem dos seus países de origem; 

 

▪ Aumento do número de alunos que deseja a repetição voluntária do ano para melhorar 

as classificações. Esta situação reflete-se também nos anos seguintes do secundário, 

contribuindo para os valores das taxas do 11º e 12º anos. 

 

 

No que concerne aos cursos noturnos (Recorrente e EFA), os valores apresentados parecem 

derivar mais do abandono total ou parcial dos cursos, muitas das vezes, por razões laborais. A 

maior parte dos alunos do Ensino Recorrente são jovens adultos que não concluíram os cursos 

científico-humanísticos no ensino diurno, com algumas disciplinas em atraso (onde predomina 

a Matemática) e que tentam concluir como trabalhadores-estudantes. 

Nos Cursos Profissionais, além da relevância da taxa de conclusão, deve-se atender também 

aos indicadores de qualidade apresentados no relatório da Coordenadora dos Diretores de 

Turma destes cursos (V. pág. 31). Verifica-se, apesar de tudo, uma descida da taxa de conclusão 

do 3º ano no agrupamento, enquanto, a nível nacional, se assiste à tendência inversa. Não se 

deve esquecer que, na conclusão do 1º e 2º anos, embora no MISI sejam apresentadas elevadas 

taxas de conclusão, alguns alunos têm módulos em atraso, facto que implica, muitas vezes, o 

adiamento da conclusão do curso. 
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Nível de ensino / 
Modalidade/ 
Ano ou Tipo 

Taxas de Transição/Conclusão em % Diferença AEDG-
Nacional 

AEDG Nacional 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2016-
2017 

2017-2018 2018-2019 
2015-
2016 

2016
-

2017 

2017
-

2018 

Básico 93,46 93,06 90,19 92,59 93,67 95,55 0.87 -0.61 -5,36 

  
Regular 

93,12 94,74 95,36 92,80 93,93 95,78 0.32 0.81 -0,42 

  
1º 

100 99,29 100 100 100 100 0 -0.71 0 

   
2º 

86,14 93,13 89,47 90,40 92,00 94,70 -4.26 1.13 -5,23 

  
3º 

95,95 95,95 96,10 96,90 97,70 98,30 -0.95 -1.75 -2,2 

   
4º 

96,97 98,00 98,73 97,60 98,00 98,20 -0.63 0 0,53 

   
5º 

94,59 98,05 98,80 92,40 93,30 95,60 2.19 4.75 3,20 

   
6º 

93,71 95,14 98,96 92,70 93,90 96,00 1.01 1.24 2,96 

   
7º 

92,47 91,85 89,14 86,40 87,80 92,70 6.07 4.05 -3,56 

   
8º 

91,49 93,23 95,53 91,50 92,90 95,00 -0.01 0.33 0,53 

   
9º 

89,22 90,37 91,85 89,90 91,90 93,50 -0.68 -1.53 -1,65 

  
EFA 

100 62,65 72,41 74,25 71,13 60,73 25.75 -8.48  

A1+2*  76,67 68,33       

   
B3* 

100 92,65 81,48 78,70 75,50 11,80 25.75 -8.48 69,68 

Secundário 77,19 74,93 71,29 83,20 83,66 85,65 -6.01 -8.73 
-

14,36 

  
Regular CH 

73,58 78,34 73,97 81,61 81,66 84,36 -8.03 -3.32 
-

10,40 

   
10º 

79,54 77,94 78,03 84,60 84,60 87,10 -5.06 -6.66 -9,07 

   
11º 

87,23 91,59 81,25 91,30 90,70 92,40 -4.07 0.89 
-

11,15 

   
12º 

48,69 65,74 59,31 67,70 69,30 59,31 -19.01 -3.56 
-

13,59 

  
Recorrente 

58,27 49,44 30,56 68,18 70,08 68,56 -9.91 
-

20.64 
-

38,00 

   
Módulos 

58,27 49,44 30,56 68,18 70,08 56,10 -9.91 
-

20.64 
-

25,54 

  
Profissional 

95,54 92,66 88,56 88,68 90,42 91,23 6.86 2.24 -2,67 

   
1º 

100 100 96,40 98,40 98,30 98,40 1.6 1.7 -2,0 

   
2º 

100 100 97,37 99,20 99,20 99,10 0.8 0.8 -1,73 

   
3º 

77,27 73,61 70,24 65,40 70,00 73,80 11.87 3.61 -3,56 

  
EFA 

100 74,10 50,89 83,90 82,90 77,90 16.1 -8.8 
-

27,01 

   
Sec.º 

100 74,10 50,89 83,90 82,90 77,90 16.1 -8.8 
-

27,01 

Fonte: MISI 
(*Coordenador dos 
Cursos Noturnos)    

Nº de desvios negativos 
 

12 13 12 
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1.3.1. Clima organizacional e ambiente educativo  
 

De acordo com o indicado nos relatórios críticos dos coordenadores de departamento, verifica-

se que, de forma geral, os docentes desenvolvem trabalho colaborativo na elaboração de 

materiais, recursos e instrumentos de avaliação, bem como na organização da prática letiva. 

Esta realidade, assim como o espírito de entreajuda entre os elementos dos grupos 

disciplinares, contribuem para um sentimento de satisfação da comunidade, o que é indiciado 

pela procura do AEDG pelos alunos e encarregados de educação que não pertencem a esta área 

de residência. 

Destacar-se-á alguns pontos fracos no âmbito desta dimensão: a perceção de indisciplina e 

perturbação do ambiente escolar nos 2ºe 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário; o 

conhecimento pouco generalizado da ação disciplinar e corretiva; a pouca participação de 

alguns encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos. 

No ano letivo 2019/20, foram aplicadas medidas de caráter sancionatório e medidas de caráter 

corretivo. Face ao analisado e concluído, deverá ser implementado um plano de melhoria para 

a intervenção disciplinar e despistagem de comportamentos disruptivos. Também deverá ser 

potenciada uma maior participação da Associação de Pais na vida escolar do Agrupamento. 

 

1.3.2. Planeamento e desenvolvimento da ação educativa  
 

No planeamento e desenvolvimento da ação educativa, consideram-se as atividades que 

constam no Plano Anual de Atividades e a atividade inerente ao desenvolvimento curricular. 

 

1.3.2.1. Plano Anual de Atividades  
 

No Plano Anual de Atividades (PAA) de 2018/2019, planificaram-se 264 atividades e no ano 

letivo 2019/2020, 281 que incluem as do Desporto Escolar. Sendo o ano letivo 2019/2020 um 

ano “atípico”, dado que a partir de 16 de março as atividades letivas ficaram suspensas, não 

se tendo realizado grande parte das atividades planificadas, a maioria das atividades decorreu 

no Ensino Pré-escolar e 1º ciclo, seguindo-se o Ensino Secundário. O nível de consecução dos 

objetivos das atividades avaliadas foi elevado e o nível de satisfação dos participantes, 

professores e alunos, foi relevante. A percentagem de atividades a repetir é significativa. 

Procurou-se reduzir significativamente o número de atividades realizadas no 3º período, tendo-

se obtido resultados significativos nessa diminuição.  

1.3. PROCESSOS 
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Do relatório da coordenadora do grupo de trabalho destacam-se as seguintes conclusões: nota-

se uma grande melhoria no que respeita às avaliações que se aproximam do esperado; o nível 

de consecução dos objetivos e o nível de satisfação dos professores e dos alunos foram elevados. 

  

A coordenadora sugere que se melhore a plataforma que gere o PAA. No ano letivo 2019/2020, 

segundo o relatório da coordenadora, todas as atividades foram avaliadas, mas a maioria das 

delas previstas para o segundo e terceiro períodos foram canceladas, devido a pandemia de 

COVID-19. 

 

1.3.2.2. Desenvolvimento Curricular 
 

A implementação curricular na maioria das disciplinas decorre de um trabalho colaborativo 

entre os docentes de cada grupo disciplinar e do conselho de turma. Os professores, de uma 

forma geral, tentam adequar as metodologias e as estratégias às características e 

particularidades de cada turma e  de cada aluno. Sempre que possível, os conteúdos são 

integrados na realidade e no contexto do AEDG e da turma, de forma a tornar as temáticas 

mais significativas para os alunos e, assim, fomentar a motivação para o estudo.  

Continuou-se o trabalho de aperfeiçoamento da supervisão pedagógica, tendo-se procurado 

aumentar a frequência e a eficácia dos momentos de supervisão. O facto do AEDG dispor de um 

grupo de docentes estável permitiu o trabalho cooperativo (uso de instrumentos de avaliação 

comuns, reuniões regulares e contactos informais entre grupos de níveis e ciclos diferentes 

sobre articulação curricular, planeamento e realização de atividades comuns constantes do 

PAA, articulando diversos ciclos de ensino). A implementação da flexibilidade curricular levou 

também a uma maior interdisciplinaridade a nível do trabalho com as turmas.  

As planificações anuais foram cumpridas de acordo com o previsto. Contudo, verificaram-se 

situações em que, por diversos motivos, se registou uma maior dificuldade no cumprimento da 

planificação, mas foram tomadas medidas para obstar essa situação, como o concretizado nas 

disciplinas de Português e Francês, em algumas turmas do 3º ciclo, tendo sido atribuído mais 

um tempo letivo de apoio a essas turmas. O mesmo sucedeu na disciplina de História A no 11º 

ano.  

A existência de apoios educativos nos 1º e 2º ciclos, de assessorias nos 7º e 8º anos e de apoios, 

como o APORT, IMPROV e MAT+ no 9º ano e do Laboratório de Aprendizagens no Ensino 

Secundário contribuiu para o desenvolvimento curricular, através do reforço e consolidação das 

aprendizagens. É de salientar a relevância do apoio educativo direto e/ou indireto prestado 

pelos docentes de educação especial aos alunos com necessidades educativas especiais. A 

assessoria prestada pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento aos docentes 
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é muito significativa para a implementação do currículo mais individualizada e direcionada para 

cada aluno. Algumas destas medidas são promovidas pelo Programa Nacional de Promoção do 

Sucesso Escolar (PNPSE). 

A implementação de turmas homogéneas foi avaliada de uma forma muito positiva, 

nomeadamente, no que diz respeito à integração dos alunos, à redução do abandono escolar, 

à redução do insucesso escolar e à aquisição das aprendizagens essenciais.  

Foram criados, a pedido dos conselhos de turma, o Apoio Tutorial de forma a orientar os alunos 

no estudo e o Apoio Tutorial Específico para alunos com mais de uma retenção. 

Criaram-se ofertas educativas no 2.º ciclo, como a Arte Integrada nas disciplinas de Português 

e Educação Visual e Tecnológica e o M5 para as disciplinas de Matemática e Ciências Naturais.  

No 3.º ciclo, houve uma redução das turmas homogéneas, no entanto investiu-se na Cidadania 

e Desenvolvimento em todos os graus de ensino, tendo metodologias diversificadas de atuação: 

no 1.º ciclo do Ensino Básico é componente de integração curricular transversal e lecionada 

pelo professor titular de turma; nos 2.º e 3.º ciclos é uma disciplina lecionada anualmente ou 

semestral com um tempo letivo definido para o Departamento de Ciências Sociais e Humanas: 

no Ensino Secundário também é transversal a todas as disciplinas, onde os alunos podem 

desenvolver um trabalho inter e transdisciplinar. 

A nível de oferta de escola, no 3.º ciclo, foram criados projetos como o M7, M8, PPH8 e o 

Ambiente de forma a desenvolver aptidões como trabalho em equipa, saber pesquisar, 

elaboração de artigos científicos e espírito critico dos alunos para ultrapassar problemas.  

 

O desenvolvimento do projeto SELF (Secção europeia de língua francesa) e o DELF (Diploma 

escolar de língua francesa), em parceria com o Instituto Francês de Portugal e o Ministério da 

Educação, e sendo o Agrupamento centro de certificação dos exames DELF Scolaire, prioriza a 

concretização de uma política educativa que promove o sucesso educativo e desenvolve um 

ensino e aprendizagem de qualidade. Por isso, o mesmo deverá continuar a ocupar um lugar de 

destaque, enquanto estratégia de desenvolvimento do aluno, revestindo-se de grande 

pertinência nas aprendizagens dos alunos e na sua formação integral. 

 Face ao desenvolvimento destes projetos, o Ministério de Educação Francês atribuiu o 

LabelFrancEducation, uma distinção criada em 2012 e atribuída pelo Ministérios Franceses da 

Educação e dos Negócios Estrangeiros (MEAE), que atesta a qualidade das práticas pedagógicas, 

os métodos de trabalho e o sucesso dos alunos nos exames DELF Scolaire. Esta distinção visa 

promover os estabelecimentos públicos ou privados nos países que não a França e contribuem, 

no quadro do ensino nacional, a uma maior visibilidade do Agrupamento e da educação. 

 

Durante os próximos dois anos irão desenvolver-se cinco novos projetos, no âmbito do programa 

Erasmus+, permitindo assim aos seus estudantes o relacionamento, o trabalho colaborativo e 
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diversos intercâmbios escolares com outros colegas de países como França, Espanha, Itália, 

Bulgária, Eslováquia, Holanda, Estónia, Letónia, Lituânia, Alemanha, Roménia, Grécia e 

República Checa. 

Os temas a desenvolver serão “Europa em palco:  Integrar e aprender com o outro através do 

teatro”; “Todos amigos … na Internet”; as “Competências Chave: Multilinguismo, Ciência, 

Pessoal, Empreendorismo”; as “Competências Soft-Skills: Criatividade, Espírito crítico, 

Comunicação” e “Os regimes totalitários e a democracia no pós II Guerra Mundial”. Os dois 

primeiros terão como língua de trabalho o francês e os restantes a língua inglesa. Estes projetos 

têm vindo a sofrer atrasos, no agendamento das mobilidades, devido à pandemia COVID-19.  

 

Em 2019/20, com a pandemia de COVID-19, a direção viu-se obrigada a fazer profundas 

alterações às metodologias de ensino, criando um Plano de Ensino a Distância, por isso tomou 

decisões de grande importância: criou e-mails institucionais para todos os alunos do 

agrupamento, estabeleceu parceria com a Câmara Municipal de Alenquer de forma a dar 

resposta aos alunos infoexcluídos (quer na ajuda em levar e recolher trabalhos, como no 

empréstimo de computadores). Esse Plano de Ensino a Distância teve uma equipa de 

monitorização para cada ciclo de ensino e os resultados do inquérito encontram-se para 

consulta, na página do Agrupamento de Escolas Damião de Goes. 

 

O Agrupamento desenvolveu, em parceria com o Município e a Epis, o projeto Aluno ao Centro 

que abarca um período temporal de três anos letivos, tendo iniciado com os alunos do 7.º ano 

que serão e acompanhando-os até ao 9.º ano. 

Também criou um sistema de avaliação alinhado com a EQAVET para os cursos profissionais. 

Apesar destas medidas de melhoria, continua a verificar-se um número significativo de alunos 

com um insucesso grave (cinco ou mais níveis inferiores a três), o que deve ser tido em atenção 

na proposta de medidas de melhoria. 

 

De salientar também a reformulação que se verificou com a implementação do programa de 

flexibilidade curricular, tendo o AEDG revisto e reformulado o seu plano, conforme o 

estabelecido.  
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1.3.3. Organização e gestão 
 

Como referido, na avaliação do PEA, respeitante a 2016-2019, a autoavaliação não revelou 

problemas que justifiquem mudanças significativas, dado que, reiteradamente, os inquéritos 

de satisfação no âmbito do OQA Observatório da Qualidade no Agrupamento (OQA) têm 

evidenciado um alto grau de satisfação, quer com as lideranças (intermédias e direção), quer 

quanto às direções de turma e outras estruturas intermédias de gestão. No entanto ainda 

persistem temas e problemas que merecem medidas de correção e melhoria: 

 

▪ Persiste como problema, apesar de várias medidas de melhoria, o grau de insatisfação 

quanto ao serviço do refeitório que serve a EBPA e a ESDG; 

 

▪ Outra área problemática, continuamente identificada, centra-se nas condições de 

alguns espaços e equipamentos, nomeadamente, na escola sede (ESDG) e na EBPA 

(sobrelotada e com poucos espaços de circulação, convívio, brincadeira), escolas onde 

têm sido identificados inúmeros fatores de obsolescência e envelhecimento 

(infraestruturas elétrica e tecnológica, coberturas em fibrocimento, fraco isolamento 

das janelas, falta de salas e gabinetes, exiguidade do espaço dos serviços 

administrativos e arquivo definitivo), exigindo intervenções, não já de remediação 

pontual, mas de profunda requalificação e renovação; 

 

▪ A situação anterior agrava-se por causa da grande procura de alunos e encarregados de 

educação para frequentarem o AEDG;  

 

▪ São muito débeis as condições de espaço físico e exiguidade de recursos humanos afetos 

à Educação Especial para responderem às necessidades crescentes de alunos a 

necessitarem de medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão; 

 

▪ Os temas da organização dos tempos e espaços dedicados ao trabalho pedagógico dos 

docentes, nomeadamente, quanto ao excesso de tarefas administrativas e, em alguns 

casos, à falta de tempos comuns para o planeamento do trabalho; 

 

▪ Por fim, é problemática a exiguidade de recursos humanos quanto a assistentes 

operacionais em alguns estabelecimentos e, de uma forma bastante grave, a excessiva 

rotatividade de pessoas sem vínculo à organização, obliterando processos de formação 

e desenvolvimento profissional e, por esta via, políticas minimamente consistentes de 

gestão das pessoas e dos processos organizacionais das escolas. 
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Embora algumas destas áreas complexas estejam fora da ação do AEDG, têm de ser 

salientadas e consideradas no planeamento estratégico do mesmo, pois constituem variáveis 

muito pertinentes no trabalho de toda a comunidade educativa.  



 
Em jeito de balanço, dever-se-á referir que os dados anteriormente elucidados são 

sintetizados numa grelha de matriz SWOT que a seguir se apresenta, onde se cruzam os 

pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os constrangimentos, permitindo uma 

reflexão mais objetiva sobre a missão e a visão estratégicas do agrupamento, bem como 

sobre as áreas prioritárias, os objetivos estratégicos e as metas que pretendemos atingir, 

ou, dito de outro modo, a filosofia educacional que se almeja adotar e o serviço educativo 

que se pretende prestar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Balanço final do diagnóstico estratégico 
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Domínios e subdomínios 

da diagnose 
 

Pontos fortes Pontos fracos 

Contexto 

Resiliência populacional do concelho 
de Alenquer;  
Taxa de crescimento negativo da 
população jovem do concelho inferior 
à média do Oeste, do Centro e do 
Continente;  
Estimativa de crescimento da 
população a escolarizar até 2026;  
Resiliência da população escolar do 
AEDG;  

Envelhecimento da população e redução da 
natalidade;  
Taxa de crescimento negativa da população jovem;  
Tecido produtivo local onde predominam as micro e 
pequenas empresas;  
Baixa procura de trabalho qualificado no mercado de 
emprego local;  

Resultados 

Boas taxas de transição e conclusão no 
ensino básico, ensino profissional e 
Educação e Formação de Adultos;  
A média dos resultados obtidos pelos 
alunos do AEDG é superior à média 
nacional, sendo esta diferença mais 
significativa na disciplina de 
Português. 
Alinhamento dos resultados da 
Avaliação Interna e Externa com as 
médias nacionais (com exceções 
pontuais);  
Elevada coerência entre os resultados 
da avaliação interna e externa;  
A percentagem de alunos que obtêm 
positiva nas provas finais após um 
percurso sem retenções no ciclo foi de 
54% (acima da média nacional de 49%). 

Taxas de transição do 2º ano, secundário e 
recorrente ainda divergentes com a média nacional;  
Verificou-se um sucesso mais fraco (inferior a 50%) 
no Ensino Secundário, nomeadamente, nos cursos 
científico-humanísticos (42.9%).   
Taxa de sucesso pleno ainda um pouco baixa no 8º, 
9º e 10º anos;  
Divergências pontuais das médias de exame nacional 
do Secundário com as médias nacionais (em algumas 
disciplinas); elevado grau de coerência entre a 
avaliação interna e a externa, sobretudo no ensino 
secundário, com uma tendência persistente para a 
contenção nas classificações internas. 
Continua, no entanto, a verificar-se um significativo 
número de alunos com um insucesso grave (cinco ou 
mais níveis inferiores a três) o que deve ser tido em 
atenção na proposta de medidas de melhoria. 

P
ro

c
e
ss

o
s 

 

Clima 
organizacional e 

ambiente 
educativo 

Melhoria dos efeitos da ação 
disciplinar, no ensino secundário;  
Tendência para a diminuição da ação 
disciplinar, em geral;  
Problemas disciplinares identificados e 
circunscritos a um número reduzido de 
turmas e alunos;  
Ação disciplinar sancionatória sobre 
comportamentos cada vez menos 
graves;  

Comportamentos disruptivos na escola e na sala de 
aula crescentes no 2º ciclo e, particularmente, no 5º 
ano;  
Peso relativo dos problemas disciplinares no ensino 
secundário no 10º ano;  

Planeamento e 
desenvolvimento 

da ação 
educativa 

Melhorias no trabalho colaborativo em 
alguns grupos/disciplinas;  
Progressos na articulação vertical dos 
currículos;  
Elevada coesão dos grupos e 
departamentos;  

Procedimentos regulares e consensualizados de 
supervisão pedagógica ainda não generalizados;  
Práticas regulares de trabalho colaborativo ainda 
não disseminadas entre todos os grupos 
/disciplinas/departamentos;  

Organização e 
Gestão 

 

Satisfação quanto às lideranças e 
serviços (direção, coordenações de 
estabelecimento, direções de turma, 
serviços administrativos, assistentes 
operacionais, etc.)  
 

Perceção da qualidade quanto ao serviço de 
refeitório (EBPA e ESDG)17;  
Excesso de tarefas administrativas / burocráticas dos 
docentes;  
Excesso de alunos nas turmas e na escola (sobretudo 
EBPA);  
Falta de salas e gabinetes;  
Falta de condições para a Educação Especial (salas 
CEI - EBPA e ESDG - recursos humanos 
especializados, UEE autismo 2º ciclo);  
Precariedade do vínculo à organização AEDG de uma 
boa parte do pessoal não docente, inviabilizando 
processos de formação e qualificação 
estrategicamente enquadrados;  

 ANÁLISE SWAT  
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Domínios e subdomínios 
da diagnose 

 
Oportunidades Constrangimentos 

Contexto 

Universalização do pré-escolar para os 
3 anos de idade;  
Manutenção da procura de 
escolarização nas freguesias «urbanas» 
do concelho;  
Procura crescente de qualificações por 
adultos ativos, em diversas 
modalidades e tipologias;  

Incerteza e imprevisibilidade da gestão da rede 
escolar;  
Incerteza quanto às políticas de financiamento e 
gestão estratégica da Escola pública (especialmente 
em relação à educação/formação de adultos);  
Crescimento da população escolar com NEE sem 
alteração dos recursos disponíveis;  

Resultados 

Plano de Ação Estratégica (PNPSE)  
Projetos Erasmus+ 
Projeto DELF e SELF (Ensino Bilingue) 
Projeto PEPA 
Projeto EPIS 
Projeto Jornal Damianus; 
Laboratórios de aprendizagem 
Escola promotora de saúde 

Condições físicas e tecnológicas dos equipamentos e 
edifícios;  
Constrangimentos legais e organizacionais ao 
trabalho colaborativo dos docentes;  

P
ro

c
e
ss

o
s 

 

Clima 
organizacional 

e ambiente 
educativo 

Persistência de critérios uniformes de 
avaliação dos problemas disciplinares 
e do reporte objetivo dos mesmos;  

Dificuldades no acompanhamento dos processos de 
adaptação a novos ciclos e estabelecimentos de 
ensino;  

Planeamento e 
desenvolvimen

to da ação 
educativa 

Plano de formação em contexto acerca 
supervisão pedagógica, resultando em 
procedimentos, construção de 
instrumentos e definição de 
estratégias eficazes de 
acompanhamento, autorregulação e 
co-aprendizagem nos grupos e 
departamentos curriculares;  

Tempos/horários disponíveis para processos eficazes 
de co-aprendizagem em formação em contexto;  

Organização e 
Gestão 

 

Formação sobre adequações 
curriculares, diferenciação pedagógica 
e tecnologias aplicadas ao apoio a NEE;  
Medidas de vinculação mais estável do 
PND  

 
Instabilidade da permanência do PND nas escolas 
(Contratos Emprego-Inserção – CEI);  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1 VISÃO/MISSÃO 

 

VISÃO 

 

O Agrupamento de Escolas Damião de Goes assume como missão a formação integral dos seus 

alunos, visando a melhoria das suas capacidades sociais e humanas e o seu sucesso académico. 

Enquanto prestador de serviço público de educação, orienta-se pelas necessidades educativas 

e formativas das crianças e dos jovens que o frequentam e por uma cultura de inclusão e 

participação, solidariedade e partilha, respeito e cidadania ativa. 

 

No contexto social atual, uma educação baseada em valores éticos e morais é de uma 

importância relevante para dar resposta a situações conflituantes e para orientar diálogos, 

trocas de ideias e opiniões. Também se valoriza a formação de indivíduos que pautem a sua 

atuação de acordo com a conceção de uma dimensão humana do trabalho produtivo e com o 

desenvolvimento de um espírito democrático e pluralista. 

 

Em suma, o Agrupamento de Escolas Damião de Goes continuará a prestar um serviço público 

educativo de qualidade, inspirado e guiado pelos valores constitucionais e pela tradição da 

escola democrática e assume-se como principal (considerando o seu papel na elevação das 

taxas de escolarização e na promoção da qualificação profissional da população concelhia) 

parceiro estratégico para o desenvolvimento local. 

 

MISSÃO 

 

Para dar cumprimento à sua missão, o Agrupamento de Escolas Damião de Goes ambiciona, 

enquanto serviço público de educação e formação, assegurar aprendizagens escolares de 

qualidade e formações profissionalizantes relevantes à população dos seus territórios 

educativos, nomeadamente: 

 

▪ Proporcionando às famílias das freguesias de Alenquer e Santana da Carnota uma 

educação pré-escolar de qualidade a partir dos três anos de idade; 

 

2. LINHAS ORIENTADORAS PARA O TRIÉNIO 2020 / 2023 
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▪ Proporcionando às crianças e jovens das mesmas freguesias uma sólida educação básica, 

promovendo a aquisição das aprendizagens curriculares, o desenvolvimento das 

competências pessoais e sociais, experiências significativas de enriquecimento 

curricular, bem como a descoberta de interesses e aptidões vocacionais em diversas 

áreas da cultura, tecnologia, artes, ciências e mundo profissional; 

 

▪ Garantindo à totalidade da população concelhia sólidas formações de nível secundário, 

oferecendo todas as vias de prosseguimento de estudos e ofertas de qualificação 

profissional de nível 4 que se revelem significativas do ponto de vista da 

empregabilidade e adequadas à procura dos jovens do concelho; 

 

▪ Oferecendo à população do concelho de Alenquer e dos concelhos limítrofes 

oportunidades de escolarização de adultos em diversos níveis e tipologias de ensino, 

bem como percursos de qualificação e requalificação profissional; 

 

▪ Proporcionando à população imigrante residente no concelho formação em português, 

como língua não materna, apoiando os processos de integração e desenvolvimento 

intercultural da comunidade municipal. 

 

 

 

 

Com a finalidade de concretizar a visão de um Agrupamento que tem por missão estratégica a 

melhoria das competências académicas e sociais dos alunos e a oferta das condições necessárias 

para a formação plena dos jovens e crianças que a frequentam, apresenta-se, para o triénio 

2020 / 2023, as metas seguintes: 

 

▪ Melhorar significativamente as condições materiais (instalações, equipamentos, 

tecnologias) em que decorrem as atividades letivas, especialmente nos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico e no ensino secundário; 

 

▪ Aperfeiçoar e desenvolver os procedimentos de supervisão e regulação dos processos de 

desenvolvimento curricular, de modo a ajustar mais eficazmente os processos de ensino 

às dificuldades de aprendizagem detetadas, com vista a resultados escolares de 

qualidade e alinhados com as médias nacionais em todos os níveis, modalidades e 

tipologias de ensino; 

 

2.2. METAS E OBJETIVOS PARA 2020 / 2023 
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▪ Melhorar a integração escolar, a articulação vertical do currículo, os processos de 

orientação escolar e vocacional e a qualidade das interações pessoais e sociais nas 

escolas, de modo a reduzir significativamente o número e a gravidade das situações de 

indisciplina e comportamento disruptivo no contexto escolar, em especial nas transições 

de ciclo/estabelecimento de ensino. 
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A CONDIÇÕES MATERIAIS – EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS 

B REGULAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

C AMBIENTE EDUCATIVO 

D QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

 

Os objetivos serão operacionalizados em diversas áreas de intervenção, sistematizadas no 

quadro e com o recurso a uma pluralidade de estratégias que poderão ser contínua e 

continuadamente reformuladas e reequacionadas, em resultado do processo de monitorização 

e avaliação da implementação deste projeto de ação estratégica do Agrupamento. 

 

2.2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / ÁREAS PRIORITÁRIAS 
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ÁREA DE 
INTERVENÇÃO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS 
TEMPO 

 

A 

Incentivar e facilitar junto da tutela e do 
município intervenções profundas de 
efetiva requalificação das escolas Básica de 
Alenquer, Pêro de Alenquer e Damião de 
Goes; 
 

Requalificação e modernização dos edifícios e do 
seu mobiliário e equipamento; 
Criação de espaços de trabalho para os 
docentes; 
Criação de espaços adequados ao trabalho com 
os alunos CEI, aos SPO e aos projetos (EPS, Eco 
Escolas, Educação Especial, Desporto Escolar, 
Clubes Europeus, DELF, SELF (ensino bilingue), 
Erasmus+); 
Criação de espaços adequados e seguros para 
convívio dos alunos 

 

Anual

mente 

 

Até 

2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualizar e repor paulatinamente o parque 
informático e a infraestrutura tecnológica 
das escolas; 

Melhoria da performance das redes 
informáticas, atualização dos equipamentos 
multimédia e do acesso a outros meios TIC; 

B 
 

Desenvolver procedimentos de 
monitorização aptos a fornecer 
eficazmente feedback dos resultados das 
aprendizagens, desencadeando 
atempadamente medidas corretivas de 
promoção do sucesso educativo; 

Resultados escolares consistentemente 
alinhados com as médias nacionais na 
esmagadora maioria dos níveis, ciclos, 
modalidades e tipologias de ensino; 
 

 
Anual

mente  

até 

2023 

 Desenvolver e generalizar mecanismos de 
supervisão pedagógica com caráter 
eminentemente formativo, para assegurar 
uma aplicação correta e uniforme dos 
processos, instrumentos e critérios de 
avaliação, bem como das estratégias e 
materiais didáticos mobilizados, num 
contexto de trabalho cooperativo; 

Proporcionar aos alunos, para além das 
aprendizagens curriculares em sala de 
aula, experiências significativas e 
atividades de aprofundamento e 
enriquecimento do currículo; 

Aperfeiçoar estratégias de articulação 
vertical do currículo e de integração 
escolar de modo a atenuar as dificuldades 
de adaptação a novos contextos 
pedagógicos e climas de escola; 

Melhoria dos resultados e da qualidade do 
sucesso nos anos de início de ciclo (5º, 7º e 10º) 
 

Intensificar a informação, a formação e o 
esclarecimento sobre os percursos 
formativos oferecidos e/ou outros 
possíveis, de modo a facilitar escolhas mais 
informadas; 

 
C 
 

Reforçar e aprofundar o diagnóstico e a 
intervenção precoce sobre problemas de 
aprendizagem, comportamento e 
integração; 

Diminuição das ocorrências disciplinares no 5º e 
10º anos; 
Diminuição do insucesso no 2º ano; 
 

 
 

Até 
2021 
/2022 

 
Aprofundar as competências da 
comunidade escolar na compreensão e 
ação eficaz sobre problemas de 
comportamento de crianças e jovens; 

Diminuição das ocorrências disciplinares no 5º e 
10º anos; 
 

D 
 

Monitorizar o grau de satisfação quanto aos 
diversos serviços, na perspetiva da 
melhoria contínua, modernização e 
simplificação de procedimentos. 

Manutenção do grau de satisfação elevado 
quanto aos diversos serviços no OQA; 
Melhoria do grau de satisfação relativo ao 
refeitório da sede do AEDG. 

Até 
2022 
/23 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E RESULTADOS ESPERADOS (Quadro 1) 
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ÁREA DE 
INTERVENÇÃO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS DE MELHORIA 
TEMPO 

 

A 

Incentivar e facilitar junto da tutela e do 
município intervenções profundas de efetiva 
requalificação das escolas Básica de Alenquer, 
Pêro de Alenquer e Damião de Goes; 

Contactos com DGEstE e Município – 
participação ativa na conceção das 
intervenções a realizar; 

 
Anualmen

te 
 
 

até 2023 

 
 

Atualizar e repor paulatinamente o parque 
informático e a infraestrutura tecnológica das 
escolas; 

Plano de renovação do parque informático, 
das redes e dos sistemas; 

B 
 

Desenvolver procedimentos de monitorização 
aptos a fornecer eficazmente feedback dos 
resultados das aprendizagens, desencadeando 
atempadamente medidas corretivas de 
promoção do sucesso educativo; 

Formação em contexto sobre práticas e 
instrumentos de supervisão pedagógica; 
Criação de dispositivos simples e eficazes de 
acesso e partilha de informação relativa às 
estratégias de ensino e instrumentos e 
resultados de avaliação; 
 

 
 
 

Anualmen

te  

 

 até 2023 

 

Desenvolver e generalizar mecanismos de 
supervisão pedagógica com caráter 
eminentemente formativo, para assegurar 
uma aplicação correta e uniforme dos 
processos, instrumentos e critérios de 
avaliação, bem como das estratégias e 
materiais didáticos mobilizados, num 
contexto de trabalho cooperativo; 

Proporcionar aos alunos, para além das 
aprendizagens curriculares em sala de aula, 
experiências significativas e atividades de 
aprofundamento e enriquecimento do 
currículo; 
 

Corresponsabilização dos conselhos de turma 
e de docentes no planeamento de atividades 
inter e transdisciplinares  
Medidas tendentes a uma avaliação mais 
autêntica das atividades (impacto nas 
aprendizagens); 

Aperfeiçoar estratégias de articulação vertical 
do currículo e de integração escolar de modo 
a atenuar as dificuldades de adaptação a 
novos contextos pedagógicos e climas de 
escola; 
 

Reuniões de articulação vertical nos grupos e 
departamentos; 
Novas estratégias e procedimentos na 
receção aos novos alunos dos 
estabelecimentos; 
Reponderar os critérios de formação das 
turmas do 5º ano; 

Intensificar a informação, a formação e o 
esclarecimento sobre os percursos formativos 
oferecidos e/ou outros possíveis, de modo a 
facilitar escolhas mais informadas; 

Plano de informação e esclarecimento a 
desenvolver ao longo do ano, em articulação 
com os SPO do concelho, destinadas a alunos 
e encarregados de educação; 

C 
 

Reforçar e aprofundar o diagnóstico e a 
intervenção precoce sobre problemas de 
aprendizagem, comportamento e integração; 
 

Sinalização mais precoce de casos 
problemáticos (NEE, dificuldades de 
aprendizagem, comportamentos disruptivos 
e indisciplina); 
Formação para docentes sobre adequações 
curriculares, diferenciação pedagógica e 
estratégias alternativas de avaliação; 
Agilizar os processos de comunicação entre 
os DT e os encarregados de educação; 

 
 

 
 

Até  
 
2022/20

23 
 

Aprofundar as competências da comunidade 
escolar na compreensão e ação eficaz sobre 
problemas de comportamento de crianças e 
jovens; 

Formação para DT e AO na área da 
mediação/resolução de conflitos e 
culturas/comportamentos juvenis; 
 

D 
 

Monitorizar o grau de satisfação quanto aos 
diversos serviços, na perspetiva da melhoria 
contínua, modernização e simplificação de 
procedimentos. 

Aprofundar os processos de monitorização da 
qualidade, criando mecanismos facilitadores 
da comunicação de problemas/anomalias dos 
utentes para os serviços. 
 

 
Até 

2020/23 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E MEDIDAS DE MELHORIA (Quadro 2) 
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Após a sua aprovação em Conselho Geral, o Projeto Educativo será dado a conhecer a toda a 

comunidade educativa através do portal do agrupamento. 

Uma cópia do documento deve ser disponibilizada nos serviços administrativos, na direção, nas 

bibliotecas do agrupamento, bem como facultada às entidades com parcerias ou protocolos 

com o agrupamento. 

 

 

 

A avaliação do PEA permite proceder à revisão sistemática do projeto e terá uma natureza 

mista, incidindo sobre os resultados da avaliação interna e externa do agrupamento, expressos 

através de relatórios e dos resultados dos alunos na frequência das disciplinas, nos exames 

nacionais, nas provas de aferição.  

 

A Comissão de autoavaliação fará a monitorização de todo o processo, elaborará um relatório 

no final de cada ano letivo e um outro no final do período considerado. A avaliação do PEA é 

da competência do Conselho Geral, conforme estipulado no DL nº75/2008, alterado e 

republicado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho. 

 

 

 

 

O presente projeto foi aprovado por unanimidade, em reunião do Conselho Geral do 

Agrupamento, realizada dia 15 de julho de 2020. 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

          Conceição Xavier de Oliveira 

DIVULGAÇÃO DO PEA 

MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PEA 


