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Nota Introdutória
O Agrupamento de Escolas de Mira tem enquadrado a sua ação em processos de melhoria e inovação educativa, assumindo-se como instituição de
referência no panorama regional.
No âmbito da autonomia que lhe foi conferida, tem dado especial relevância a práticas cooperativas e de articulação, dinamizadoras de projetos de
investigação e desenvolvimento pedagógico e organizacional; à implementação de práticas pedagógicas inovadoras de caráter
transversal/multidisciplinar, inclusivas e de apoio às necessidades individuais; assim como, à adoção de critérios de avaliação coerentes e criteriosos e de
processos de avaliação ajustados, promotores não só de uma cultura reflexiva, mas também do aumento da qualidade ao nível da intervenção
educativa/social.
O reforço da coesão interna, a forte interação com a comunidade e o comprometimento de todos os intervenientes com a prestação de um serviço
educativo de qualidade têm sido fatores de sucesso no alcance das metas consubstanciadas nos seus documentos orientadores.
Neste sentido, da recente reflexão introspetiva (nuvem de problemas) sobre o atual contexto do Agrupamento, por parte dos diversos agentes educativos
(alunos, docentes, não docentes, encarregados de educação e parceiros da comunidade), que esteve na génese deste documento, resultou claro que o
Projeto Educativo 2019-2023 deveria corporizar uma linha de continuidade/sustentabilidade face ao anterior. Tendo em atenção a evolução previsível do
contexto socioeconómico, as grandes opções estratégicas definidas para 2014/18 continuam a afigurar-se válidas e pertinentes e muitos dos objetivos
então definidos continuam a fazer sentido para o período 2019/23.
Consequentemente, a posterior análise prospetiva, sustentada também no processo sistemático de autoavaliação, centrou-se no reajuste dos objetivos
estratégicos e nas formas de otimizar a sua operacionalização, tendo em vista o alcance da Missão/Visão do Agrupamento.
Mais do que um plano de intenções para execução a médio prazo, pretende-se que o Projeto Educativo que se apresenta seja um documento dinâmico e
potenciador de uma cultura de participação responsável de todos os agentes da comunidade educativa.
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Enquadramento do Agrupamento
O Agrupamento de Escolas de Mira localiza-se na região centro de Portugal continental, mais propriamente no distrito de Coimbra, concelho de
Mira, numa região por todos conhecida por Gândara, constituído por quatro freguesias com uma população predominantemente rural e piscatória,
possuindo várias associações de natureza cultural, recreativa, social e desportiva.
Sendo, territorialmente, um dos mais pequenos concelhos a nível nacional, não deixa de ser, à sua medida, bastante populoso, contando com
dois jardins de infância, oito equipamentos coletivos de ensino onde é ministrado o primeiro ciclo, uma escola 2.º CEB e uma escola secundária
com 3.º ciclo, da rede pública, apoiadas por um conjunto de infraestruturas que servem de suporte e garantem o funcionamento de atividades
letivas e extraletivas aos alunos do Agrupamento, a saber: Piscina Municipal, Estádio Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca Municipal,
Casa do Povo e Centro Cultural da Praia de Mira, Salão Paroquial do Seixo, Museu do Território da Gândara e Museu Etnográfico da Praia de
Mira.
O Agrupamento é frequentado por cerca de 1200 alunos organizados em 60 grupos/turma ministrando, além do ensino regular, os Cursos
Profissionais de Gestão de Informática de Gestão, de Técnico de Desporto e de Apoio à Infância, tendo por missão garantir o serviço público de
educação e como objetivo primeiro criar oportunidades de igualdade de acesso e sucesso, assente em princípios de equidade, justiça e
responsabilidade que permitam a todos os jovens que o frequentam, concluir a escolaridade obrigatória, condição primeira de cidadania. Possui,
ainda, duas Unidades de Ensino Estruturado, segundo o método Teacch, a primeira implementada no ano letivo de 2004/2005 na Escola Básica
de Mira e a segunda sediada na Escola Secundária Dr.ª Maria Cândida.
Neste momento, verifica-se que 340 alunos apresentam necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Adstritos a estes
alunos, a escola dispõe de 13 professores de Educação Especial.
O Agrupamento possui duas Psicólogas (uma a meio tempo), duas Terapeutas da Fala (uma a meio tempo) e uma Terapeuta Ocupacional (18
horas semanais), na figura de Contrato a Termo Resolutivo Certo, efetuado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 35/2007, de 15 de fevereiro.
No que concerne aos alunos apoiados pela Ação Social Escolar, o Agrupamento apresenta taxas que variam entre os 37 % e os 41 % nos vários
anos e ciclo de ensino, abrangendo os auxílios económicos cerca de um terço do total de alunos.
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Para ser grande, sê inteiro: nada
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

Ricardo Reis
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Visão e Missão
EDUCAR A MENTE: EDUCAR O CORAÇÃO
A Escola é a entidade socialmente reconhecida que veicula às
gerações mais jovens não só o conhecimento, mas também
valores, princípios, comportamentos e atitudes relevantes para a
sua integração plena na vida ativa.
Enquanto espaço de inclusão e integrador dos diferentes parceiros,
cria momentos de aprendizagem potenciadores de sucesso escolar e
de cidadania ativa e democrática.
Assim é a Escola que defendemos! A Escola que procura a formação
integral da pessoa, garantindo o pleno e saudável desenvolvimento
da sua personalidade e capacidades.
Buscamos a excelência em todas as vertentes educativas.
Buscamos, para além do sucesso escolar, o sucesso na construção integral
do cidadão.
Queremos ser maiores do que o sonho…

QUEREMOS UMA ESCOLA QUE FORME PARA SER!
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Missão

Visão
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•Ser reconhecido como uma escola
de
excelência,
flexível
e
inclusiva,
reconhecida pelas suas boas práticas e
projetos
de
âmbito
nacional
e/ou
internacional, onde processos concertados de
melhoria e de inovação respondam às
necessidades formativas do meio onde se
insere.
de visão humanista, que respeita os saberes
e as capacidades dos alunos e os forma
como Pessoas/ Cidadãos do mundo, numa
perspetiva integradora do Saber, do Estar e
do Ser.

Promover o desenvolvimento global e
harmonioso dos alunos, numa perspetiva de
equidade e inclusão, através de percursos
diferenciados
adequados
às
suas
necessidades e aos seus projetos de vida.
Cultivar a criatividade, o espírito crítico, a
atividade física e a consciência ambiental.
Promover a educação humanística, científica,
estética e física numa perspetiva de formação
integral dos alunos, num mundo global e
dinâmico, implementando parcerias com
instituições locais, nacionais e internacionais.
Implementar dinâmicas de partilha entre toda
a comunidade educativa, responsabilizando-a
e motivando-a para projetos comuns.
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Análise de Contexto
Mira pertence administrativamente à Região Centro
(NUT II), mais concretamente ao distrito de Coimbra.
Esta região no quadro geográfico nacional localiza-se
na faixa litoral entre as áreas metropolitanas de Lisboa
e Porto. Do ponto de vista da atual organização da
região centro, o concelho de Mira encontra-se integrado
no Agrupamento de concelhos da Sub-região do Baixo
Mondego (NUT III).
O concelho faz ainda parte integrante de uma vasta
área que engloba a Ria de Aveiro e que constitui a
chamada Associação dos Municípios da Ria (AMRIA),
da região natural da Gândara que se estende entre as
bacias dos rios Vouga e Mondego, e ainda da
associação dos municípios do Baixo Mondego e
Gândara. Ocupa uma área de 124,1 Km2 e é constituído
por 4 freguesias: Mira, Praia de Mira, Carapelhos e
Seixo.
Os dados de 2017 indicam que a população residente do concelho é de 11.975, o que configura uma diminuição em relação aos censos de 2011,
uma vez que, nessa data registava 12 454 habitantes. O mesmo sucedeu em relação à densidade populacional: atualmente é de 96,5 hab/ km2
e em 2011 era de 100,4 hab/Km2. (Tabela 1).
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2011

Nº médio de indivíduos por
km2

2017

Tabela 1

Mira
(Municí
pio)

Região de
Coimbra
(NUTS III)

Portugal

Mira
(Município)

Região de
Coimbra
(NUTS III)

População residente

12 454

458 941

10 557 560

11 975

438 228

10 300
300

Superfície em km2

124,0

4 335,6

92 212,0

124,0

4 335,6

92 225,6

Densidade populacional

100,4

105,9

114,5

96,5

101,1

111,7

4

227

4 260

4

168

3 092

13,0

13,0

15,0

11,7

12,1

13,9

63,1

64,7

66,1

62,3

63,0

64,8

24,0

22,3

18,9

26,0

24,9

21,3

184,9

171,4

125,8

221,8

206,3

153,2

Freguesias
Jovens (%)
de 15 anos

menos

População em idade ativa (%)
15 aos 64 anos
Idosos (%)
65 e mais anos
Índice de envelhecimento
idosos por cada 100 jovens

O concelho apresenta atualmente uma taxa
de natalidade de 6,3 %, verificando-se assim
que é inferior à taxa nacional que se situa
nos 8,4 %. Consequentemente, há um
aumento do índice de envelhecimento da
população que é também superior quer ao da
região quer ao nacional.

Portugal

Fontes: INE, APA/MA, BP, CGA/MTSSS, DGAL, DGEEC/MEd, DGEG/MEc, DGO/MF, DGPJ/MJ, DGS/MS, ICA/SEC,
IEFP/MTSSS, IGP, II/MTSSS, ISS/MTSSS, SEF/MAI, SGMAI, SIBS, © PORDATA

20
10

7,3

11,1

10,910,1

12,6

9,2 9,7

7,9

12,4
6,3

0
2001

2001

2011

taxa de natalidade

2011

2016

taxa de mortalidade

Linear (taxa de natalidade)
Gráfico 1 – Taxas de natalidade e de mortalidade

0
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-20
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-49
-59
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-74

-80
Gráfico 2 – Saldo natural da população do concelho de Mira

Fonte: Pordata

A baixa taxa de natalidade, reflete-se naturalmente, na população em idade escolar, o que por si representa um constrangimento para o
Agrupamento e coloca desafios em termos de futuro.
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As habilitações académicas máximas da população residente (Censos de 2011, atualização de 2015 - Portal PORDATA), são 15,3 % sem nível de
escolaridade, 32 % com o 1.º C.E.B., 12,4 % com o 2.º C.E.B., 15,4 % com o 3.º C.E.B., 12,3 % com o Ensino Secundário, 1,1 % com um curso médio
pós-Secundário, e 11,6 % com o Ensino Superior, o que representa uma evolução muito positiva da última década (gráfico seguinte).

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
sem nível escolaridade

1.ºCEB

2.ºCEB

3.ºCEB

1981

2001

Ensino Secundário

Ensino Médio

Ensino Superior

2011

Gráfico 3 – Evolução da escolarização da população em Mira

No que se refere à economia do concelho “De acordo com dados da Câmara Municipal (…), a economia do concelho está em transformação. A
pesca artesanal, “arte de xávega”, tem hoje um impacto menor na ocupação das pessoas da orla marítima, e a agricultura e a pecuária
tradicionais, outrora atividades dominantes, têm agora uma feição de complemento no rendimento familiar.
Em contrapartida, a atividade empresarial tem-se desenvolvido, aparecendo algumas unidades agropecuárias e de hortofloricultura com alguma
dimensão. Também a atividade industrial se desenvolveu nas últimas décadas, nomeadamente nos setores alimentares e transformadores
(madeiras, mobiliário, mármores, cerâmica, etc.,...), implantando-se unidades fabris de pequena dimensão.
Da mesma forma, o setor terciário sofreu um grande incremento, aumentando o número de pessoas que trabalham nos serviços e no comércio
de produtos agrícolas, alimentares, de ourivesaria e de vestuário, assim como em atividades de restauração e hotelaria.”
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Caracterização/Perfil da Organização
UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO

Jardim de Infância de Lentisqueira
1 turma de Pré-escolar

E.B. de Carapelhos
1 Turma de Pré-escolar
2 turmas de 1.º Ciclo:
A 1.º e 2.º anos
B 3.º e 4.º anos

E.B. da Lentisqueira
2 Turmas do 1.º Ciclo:
G 1.º e 2.º anos
H 3.º e 4.º anos

E.B. do Casal de S. Tomé
1 Turma de Pré-escolar
2 turmas de 1.º Ciclo:
C 1.º e 2.º anos
D 3.º e 4.º anos

16

Jardim de Infância de Mira
2 Turmas de Pré-escolar

E.B. da Lagoa
2 Turma do 1.º Ciclo:
E 1.º e 2.º anos
F 3.º e 4.º anos
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Escola Básica de Mira
4 Turma de 1.º Ciclo:
I 1.º ano
J 2.º e 4.º anos
L 3.º ano
M 4.º ano
9 Turmas de 2.º Ciclo
5 de 5.º ano
4 de 6.º ano
1 U.E.E.A. (Unidade de Ensino
Estruturado para Educação de Alunos
com Perturbações do Espetro de Autismo)

Agrupamento de Escolas de Mira

E.B. de Portomar
1 Turma de Pré-escolar
2 Turmas de 1.º Ciclo:
N 1.º e 2.º ano
O 3.º e 4.º anos

E.B. do Seixo
2 Turmas do 1.º Ciclo:
U 1.º e 4.º anos
V 2.º e 3.º anos
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E.B. da Praia de Mira
2 Turmas de Pré-escolar
4 Turmas do 1.º Ciclo:
Q 1.º ano
R 2.º ano
S 3.º ano
T 4.º ano

Escola Secundária
3.º Ciclo:
4 Turmas do 7.º ano
5 Turmas do 8.º ano
5 turmas do 9.º ano
Secundário:
3 Turmas do 10.º ano
4 Turmas do 11.º ano
2 Turmas do 12.º ano
1 U.E.E.A.
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Modelo de Estrutura Organizacional
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Recursos Materiais - Espaços e Equipamentos
As escolas que integram o Agrupamento apresentam condições favoráveis à realização do processo ensino-aprendizagem com os equipamentos
e espaços que possuem, no entanto, seria desejável uma renovação e atualização dos mesmos como factor motivador e potenciador de práticas
mais diferenciadas e dinâmica adequadas às exigências de uma escola inclusiva e inovadora.
A sede do Agrupamento, a escola secundária, apresenta alguma riqueza de espaços: a biblioteca escolar, onde existem computadores com
acesso à internet que os alunos podem utilizar e uma panóplia de documentos que podem ser consultados e até requisitados; salas de aulas
com computadores com acesso à internet e projetores; laboratórios equipados; salas de informática; salas de apoio a alunos com necessidade
de medidas de suporte à aprendizagem. Possui ainda uma cantina, serviços de administração escolar, reprografia, bar e sala de convívio de
alunos. No espaço exterior, existe um campo de jogos e uma vasta área ao ar livre onde os alunos podem circular. Por último, conta com um
pavilhão para atividades desportivas.
Na escola básica e de 2.º Ciclo de Mira, existem quase todos os equipamentos enunciados em cima, à exceção de pavilhão desportivo, que é
substituído por uma sala equipada com algum material de ginástica e colchões para a atividade física e um campo de jogos onde existem uns
pequenos balneários que também servem de apoio à atividade física.
Em outras escolas de 1.º Ciclo e jardins-de-infância do Agrupamento existem parques infantis, sobretudo nos jardins-de-infância, salas de aulas
equipadas com algum material tecnológico mais recente, como computadores ou tablets, mas, também, recursos didáticos para os alunos como
jogos ou puzzles.
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Recursos Humanos - Docentes
Os docentes que prestam serviço no Agrupamento ascendem a 137, sendo 98 do sexo feminino e 39 do sexo masculino (fig.1). 96 professores

(66 %) têm mais de 50 anos. Destes, 56,9 % (78) enquadram-se na faixa etária dos 51 aos 60 anos (Fig.2), sendo que 94 % têm acima dos
40 anos de idade. 81,2 % (112) pertencem ao Quadro de Escola (Fig.3), 21 são Q.Z.P.’s e somente 8 são professores contratados (6 %),
o que traz estabilidade à prática pedagógica e dá um grande fôlego aos projetos desenvolvidos.

0%4%
4,4%;
11,7%;0%;
12%

28,5%;
28%

27,0%; 27%
Sexo Feminino

71,5%;
72%

20 -29anos
30 - 39 anos
40 - 49anos

Sexo Masculino

56,9%; 57%

50 - 59 anos
> 60 anos

Gráfico 5 – Género do Corpo Docente

Gráfico 4 - Idade do Corpo Docente

No tocante à experiência profissional, os docentes em exercício de funções têm, em média, 26 anos de serviço, sendo que ao nível da

antiguidade: 41 % dos professores têm mais de 30 anos de serviço, aumentando a percentagem para os 77 % quando contabilizados
os docentes com mais de 20 anos de serviço. Apenas 4 % têm menos de 10 anos de tempo de serviço. 21,2 % dos casos (29), uma
formação académica superior à licenciatura (Fig.4). Mais de metade dos docentes (59 %) já lecionou em diferentes graus de ensino, o que
representa uma mais-valia para o Agrupamento.

20

Projeto Educativo 2019|2023

Agrupamento de Escolas de Mira

Recursos Humanos - Não Docentes
O pessoal não docente é constituído por assistentes (81) e técnicos superiores (5). Os assistentes
são, na maior parte, assistentes operacionais - 60 (95 % a contrato em funções públicas por

60
40

tempo indeterminado e 5 % a contrato a termo resolutivo certo), assistentes técnicos (12) e, em

20

menor número, por assistentes administrativos (9). O Agrupamento conta, ainda, com alguns

0
Câmara Municipal de Mira Ministério da Educação

elementos provenientes dos serviços gerais do Município de Mira. Os condutores do Município
asseguram parte do transporte de alunos.
Quanto ao tipo de vínculo, 54 funcionários pertencem à Câmara e 27 ao Ministério da Educação,

Gráfico 5 - Tipo de Vínculo

sendo que até 2020 todos serão integrados nos quadros da Autarquia. O pessoal está distribuído
pela escola sede, 3.º Ciclo e Secundário 28 (19 + 9), administrativos, E.B. Mira (15), escolas do
1.º Ciclo (16) e Jardins de Infância (22).
Relativamente à formação académica dos assistentes, existem 15 licenciados, 45 com o Ensino
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Secundário, 6 com o 3.º Ciclo, 5 com o 2.º Ciclo e apenas 6 com o 1.º Ciclo, tendo a maioria feito
formação na área da ação educativa e vasta experiência profissional.

Básicas do
Concelho

Jardins de
Infância

Secundária
de Mira (19
A.O.+ 9 A.A.)

Gráfico 10 - Distribuição pelas Unidades Orgânicas
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Gráfico 6 - Habilitações
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Quanto à idade, 35 não docentes têm menos de 45 anos, 21
estão entre os 45 e os 55 anos, tendo 25 mais do que 55 anos.
Em suma, 69 % têm acima dos 40 anos de idade.

Gráfico 7 - Idade
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Recursos Humanos – Alunos
No ano letivo 2018/19, a população discente do Agrupamento ascende a 1231, sendo 549 do sexo feminino e 682 do sexo masculino (fig.3). O
ensino pré-escolar conta com 175 alunos, o ensino básico com 838 na totalidade, sendo 355 pertencentes ao 1º ciclo, 181 ao 2º ciclo, 288 ao 3º
ciclo e 14 ao CEF e frequentam, ainda, o ensino secundário 218 alunos, tendo 78 alunos enveredado pelo ensino profissional.
A população discente do Agrupamento tem registado uma oscilação residual nos últimos três anos letivos (fig.2), com tendência crescente devido
ao fluxo migratório registado.
Tabela 1 – Distribuição dos alunos por sexo

Ciclo

Tabela 2 – Oscilação da população discente por ciclo de ensino

Sexo F

Sexo M

Total

Pré-escolar

81

94

175

Ensino Básico

385

453

838

Profissional

15

63

78

Ensino Secundário

68

72

140

549

682

1231

TOTAL

17/18

18/19

Pré-escolar

184

171

175

1.ºCEB

293

372

355

2.ºCEB

193

164

181

3.ºCEB

250

263

288

CEF

0

15

14

Profissional

52

76

78

SEC

161

159

140

TOTAL

1133

1220

1231

se acima dos 80 %, excetuando o 3.º Ciclo que, em dois anos
consecutivos, não atingiu esse valor. Ressalta-se a
estabilidade e a percentagem associadas ao 1.º Ciclo.
% Retenções

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
1º CEF
10º
11º
12º

Título do Eixo

16/17

Nos anos em análise, a taxa de progressão/aprovação situa-

% Retenções
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Ciclo Ensino

Gráfico 8 - Taxa de retenção
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TAXAS DE TRANSIÇÃO
Em 2017/2018, por Ciclo de Ensino:

2016/2017
Ciclo de Ensino

% Sucesso
1.º Ciclo

97,0 %

2.º Ciclo

99,5 %

3.º Ciclo
Secundário

2017/2018

% Sucesso
1.º Ciclo

97,8 %

2.º Ciclo

98,1 %

95,2 %

3.º Ciclo

95,2 %

88,5 %

Secundário

76,1 %

Ciclo de Ensino

Tabela 4 – Taxas de Transição

Tabela 3 - Taxas de Transição

Em 2017/2018, as taxas de sucesso da unidade orgânica foram mais elevadas do que aquelas que se registaram a nível nacional, à exceção
dos 2.º, 10.º e 11.º anos e do Ensino Profissional (- 7,4 %).
Ensino/Modalidade

Taxa de Sucesso

/Ano ou Tipo

da UO

Nacional

Básico

97,05 %

Regular

Ensino/Modalidade/

Taxa de Sucesso

Ano ou Tipo

da UO

Nacional

94,04 %

Secundário

79,17 %

84,21 %

96,99 %

94,2 %

RegularCH

77,33 %

82,0 %

1º Ano

100,0 %

100.0 %

10º Ano

83,05 %

85.2 %

2º Ano

92,39 %

92.8 %

11º Ano

76,92 %

91.3 %

3º Ano

98,91 %

97.7 %

12º Ano

72,31 %

68.3 %

4º Ano

100,0 %

98.0 %

Profissional

83,33 %

90,74 %

5º Ano

100,0 %

93.6 %

1º Ano

95,83 %

98.0 %

6º Ano

96,43 %

94.5 %

2º Ano

100,0 %

98.8 %

7º Ano

97,06 %

89.3 %

3º Ano

8º Ano

93,9 %

92.4 %

9º Ano

93,94 %

91.7 %

CEF

100,0 %

88,63 %

Tipo 2

100,0 %

88.7 %
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41,18 %
Tabela 5 - Taxa de sucesso
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CLASSIFICAÇÕES DOS EXAMES NACIONAIS
Em 2017/2018, no 9.º ano de escolaridade, a taxa percentual final de sucesso foi de 88,5 % a Português e de 48,3 % a Matemática.
Disciplina

Português

Matemática

N.º
Alunos

Níveis

Número

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0
7
30
19
5
10
21
16
11
2

61

60

9.º ano escolaridade
2016/2017

Disciplinas

2017/2018

Média
exame

Média
nacional

Média
exame

Média
nacional

Português

58

58

58

66

Matemática

47

53

48

47

Tabela 6 - Taxa comparativa: avaliação interna / externa

Tabela 7 - Taxa de Sucesso Exame do 9º Ano

Relativamente ao ensino secundário, entre 2016 e 2018, os dados nas diferentes disciplinas são os seguintes:
2016/2017
Disciplinas

2017/2018

N.º provas

Diferença C.I.F. Exame

N.º provas

Diferença C.I.F.
- Exame

702- Biologia e Geologia

39

4,4

13

4,3

714- Filosofia

10

1,9

09

4,2

715- Física e Química A

33

3,3

10

1,6

719- Geografia A

10

0,7

05

1,7

623- História A

11

1,7

12

3,3

635- Matemática A

40

1,1

42

4,0

835- Matemática Aplicada às Ciências Sociais

12

3,2

11

6,1

639- Português

54

0,8

55

1,7

24
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2016/2017
Disciplinas

Alunos Internos

2017/2018
Total Alunos

Alunos Internos

Total Alunos

Média
exame

Média
nacional

Média
exame

Média
nacional

Média
exame

Média
nacional

Média
exame

Média
nacional

702- Biologia e Geologia

099

103

100

097

102

109

097

103

714- Filosofia

113

107

109

102

097

111

096

106

715- Física e Química A

105

99

104

092

140

106

104

102

719- Geografia A

116

110

108

107

099

116

095

113

623- História A

123

103

117

098

095

095

094

91

635- Matemática A

136

115

120

101

097

109

091

79

835- Matemática Aplic. às Ciências Sociais

111

101

105

092

080

102

079

93

639- Português

128

111

120

104

114

110

104

102

Tabela 9 - Média de Exame
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DL N.º 54/2018
No ano letivo 2018/19, ano de implementação do decreto-lei nº 54/2018, como medida de promoção do sucesso escolar, verificou-se a
necessidade de implementar diferentes medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, de acordo com os dados constantes dos gráficos
seguintes:

Medidas Universais (DL 54/2018 - Art. 8º)

Alunos Abrangidos pelo DL 54/2018
219

108

150
66

100

31

50
91

0
Alunos com medidas universais por ciclos

30
MED. UNIVERSAIS

13

1

MED. SELETIVAS

J. Infância

MED. ADICIONAIS

Sec.

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Gráfico 9 – Total de alunos por medida implementada

MEDIDAS SELETIVAS (DL 54/2018 ART. 9º)

MEDIDAS ADICIONAIS (DL 54/2018 ART.10º)

Alunos com medidas seletivas por ciclos

36

33
0

Alunos com medidas adicionais por ciclos

13

2

9

26
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7

7

8

Projeto Educativo 2019|2023

Agrupamento de Escolas de Mira

TAXA DE ABANDONO ESCOLAR
Em 2017/2018, 8 alunos anularam a matrícula ou foram retidos por faltas, num total de 1209 alunos (0,7 %). As ações estratégicas de
diferenciação formativa/pedagógica e de apoio social definidas no Agrupamento colocam a taxa de abandono escolar em 0%.
Ensino/Curso
Básico

Abandonou

Anulou
Matricula

Excluído
por Faltas

Regular

1º - 9º Ano

0

0

0

CEF

Tipo 2

1

0

0

10º Ano

0

0

0

11º Ano

0

0

0

12º Ano

0

0

1

1º Ano

0

2

1

2º Ano

0

1

0

3º Ano

0

0

1

Regular CH
Secundário
Profissional

Gráfico 10 -Taxa de Abandono Escolar

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
A elevada percentagem de alunos com apoio da Ação
Social Escolar reflete o contexto socioeconómico em
que o Agrupamento se insere. Os alunos do 1.º Ciclo
não usufruem deste apoio, pelo facto de a autarquia
assumir a totalidade dos custos com as refeições e
manuais escolares do 2.º ao 4.º ano de escolaridade.

100
80
60

Esc A

40

Esc B

20
0

Gráfico 11 - Percentagem de alunos com Apoio ASE
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Orgãos/Estruturas de
Supervisão Pedagógica

Conselho Geral

Conselho Pedagógico

•Órgão de direção
estratégica responsável
pela definição das linhas
orientadoras da atividade
da escola, assegurando a
participação e
representação da
comunidade educativa.

•Órgão que procede à
coordenação e supervisão
pedagógica e orientação
educativa do
Agrupamento,
nomeadamente nos
domínios pedagógicodidático, da orientação e
acompanhamento dos
alunos e da formação
inicial e contínua do
pessoal docente.

Coordenação

Educativa

Departamentos
Curriculares

Conselho de
Diretores de Turma

Conselho de
Docentes /Turma

•Promove a articulação e
gestão curricular na
aplicação dos programas e
orientações curriculares e
programáticas definidos a
nível nacional, bem como o
desenvolvimento de
componentes curriculares
da iniciativa do
Agrupamento, de âmbito
disciplinar e
interdisciplinar

•Tem por finalidade a
coordenação
pedagógica/articulação e
harmonização das
atividades desenvolvidas
em cada nível/ciclo de
ensino.

•Estrutura que procede à
organização,
acompanhamento e
avaliação das atividades de
grupo ou turma.
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Equipas/Serviços Especializados e/ou multidisciplinares
BIBLIOTECA ESCOLAR
O Agrupamento de Escolas de Mira possui quatro Bibliotecas, nas E.B. de Mira, de Portomar e de Praia de Mira e na E.S./3 Dr.ª Maria Cândida,
integradas, há mais de 15 anos, na Rede de Bibliotecas Escolares (R.B.E.).
Definindo-se como “espaços para ler, ser, criar…”, as Bibliotecas Escolares trabalham articuladamente entre si, colaborando estreitamente na
realização de atividades. O seu fundo documental ascende a mais de 17 000 títulos, em livros e materiais multimédia, podendo o catálogo comum
ser acedido online, em http://biblioteca.cm-mira.pt/biblionet/. A estes documentos acrescem ainda os recursos digitais, alojados no Moodle.
As instalações e os serviços disponibilizados pelas Bibliotecas são intensamente usados em contexto letivo e de lazer, principalmente no período
de almoço e em caso de ausência de professor. No caso das Bibliotecas de Praia de Mira e de Portomar, onde não há recursos humanos
disponíveis para garantir a sua abertura em tempo igual ao letivo, o constrangimento é superado com a calendarização da presença semanal de
um elemento da equipa.
Do ponto de vista da acessibilidade, os serviços das Bibliotecas são oferecidos a todos os alunos do Agrupamento, mesmo aos que não possuem
a valência no edifício da sua escola (19,4 %). Os baús da “Maré de Livros” e a visita de autores, com a chancela da Rede de Bibliotecas de Mira,
bem como os diversos programas de animação de leitura protagonizados pela equipa das Bibliotecas Escolares garantem a equidade.
As Bibliotecas Escolares de Mira mantêm parcerias ativas, entre outros, com o Plano Nacional de Leitura e as Universidades de Coimbra e
Aveiro. Na sua ação, contam, igualmente, com os recursos da autarquia e do tecido empresarial da região.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, procura fornecer um enquadramento legal para a construção de uma escola cada vez mais inclusiva,
que se “(…) pensa como um todo, contemplando a multiplicidade das suas dimensões (…)”. Ele vem reforçar “(…) o direito de cada um dos
alunos a uma educação consentânea com as suas potencialidades, expetativas e necessidades, num conjunto de respostas planeadas no âmbito
de um projeto educativo comum e plural que proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em verdadeiras condições de equidade
(…)”. (Para uma educação Inclusiva – Manual de Apoio à Prática).
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Implementando uma abordagem multinível, de forma integrada, articulada e flexível, a escola, nomeadamente através da colaboração e parceria
estreita entre os professores de Educação Especial, professores das diferentes disciplinas, técnicos especializados e assistentes operacionais –
consubstanciada no Centro de Apoio à Aprendizagem - procura responder às necessidades de todos os alunos materializando um conjunto
integrado de medidas de suporte à aprendizagem, nomeadamente: fornecer respostas educativas especializadas e diferenciadas,
nomeadamente através da diversificação de estratégias e atividades, de acordo com as características e potencialidades de cada aluno,
potenciando assim o seu desenvolvimento e inclusão na sociedade; desenvolver/consolidar competências de autonomia pessoal e social;
desenvolver atividades de índole vocacional, ou pré-profissional, que promovam a transição e a inserção dos alunos na vida pós-escolar e a
aquisição de competências facilitadoras da inclusão no mundo laboral e na comunidade; promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação e
à vida autónoma.
À equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, cabe um papel fundamental, uma vez que, entre outras atribuições, lhe compete propor
as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar para cada aluno; acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas definidas, prestar
aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas e acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à
Aprendizagem.
A organização da resposta educativa especializada do Agrupamento é determinada pelas diferentes necessidades de cada aluno e destacandose: coadjuvação por um docente de Educação Especial, apoio individualizado por docente de Educação Especial, ensino estruturado
(constituindo uma resposta educativa diferenciada, facultando aos alunos meios e recursos diversificados), apoio psicopedagógico…

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
O Serviço de Psicologia e Orientação Escolar do Agrupamento de Escolas de Mira destina-se a promover condições que favoreçam a inclusão escolar dos
alunos, facilitando o desenvolvimento da sua identidade pessoal, a aquisição de competências e valores concebidos no Perfil dos Alunos à saída da
Escolaridade Obrigatória e a construção do seu projeto de vida.
Compete a este Serviço nomeadamente:


Promover a orientação escolar e profissional;



Assegurar a avaliação e o acompanhamento psicológico e psicopedagógico;



Promover a cooperação de professores, pais e/ou encarregados de educação;
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Cooperar na promoção de uma Escola Inclusiva;



Aconselhamento à Comunidade Educativa (prevenção da indisciplina e do abandono escolar – Gabinete Trajetórias (C.A.A.);



Parcerias/Colaboração com outros Serviços da Comunidade (nas áreas da Saúde, Tribunais, Segurança Social, Educação, Autarquias,
Empresas, entre outros).

Organização das atividades:
A atividade do Serviço de Psicologia está sinalizada no Plano Anual de Atividades.
As solicitações de intervenção/atendimento/avaliação obedecem ao preenchimento prévio de uma ficha de sinalização/referenciação, assim como
uma ficha de autorização do Encarregado de Educação.
O Serviço de Psicologia e Orientação é constituído por duas psicólogas, que constituem a sua equipa técnica, contando ainda com a parceria de uma
psicóloga da Autarquia.

CENTRO APOIO À APRENDIZAGEM
O Centro de Apoio à Aprendizagem pretende ser uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e
competências existentes neste Agrupamento. Este pretende ser uma resposta organizada, abrangente e plural de apoio à inclusão e insere-se
no contínuo de respostas educativas disponibilizadas pelas diferentes escolas.

O Centro de Apoio à Aprendizagem tem como objetivos gerais:


Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da diversificação
de estratégias de acesso ao currículo;



Promover e apoiar o acesso à formação, ao Ensino Superior e à integração na vida pós-escolar;



Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.
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Constituem objetivos específicos do Centro de Apoio à Aprendizagem:
a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos demais contextos de aprendizagem;
b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem;
c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas componentes do currículo;
d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao
contexto escolar;
e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da aprendizagem;
f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós -escolar.
Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à aprendizagem sejam «as adaptações curriculares
significativas «o desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado» e o «desenvolvimento de competências de autonomia
pessoal e social», é garantida, no Centro de Apoio à Aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula
ou noutros contextos educativos, com vista à sua inclusão.

EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
A Equipa de Autoavaliação (E.A.A.) é representativa de toda a comunidade educativa, integrando elementos conhecedores da organização
escolar e da dinâmica da autoavaliação. Trabalha com o apoio de um consultor externo.
Tem como principal tarefa a análise e avaliação das práticas de funcionamento e de desempenho da escola, com particular incidência nas
inerentes ao processo de ensino e aprendizagem.
Com o desenvolvimento de um processo de autoavaliação contextualizado e sistemático, pretende-se construir uma visão abrangente da instituição
escolar a partir de evidências recolhidas e do ponto de vista de todos os intervenientes no processo educativo, constituindo-se esta análise como um
elemento facilitador das decisões, fundamentando-as. Possibilita ainda medir os níveis de concretização dos objetivos a que os atores educativos,
coletivamente, se propõem, de modo a garantir o alcance da missão do projeto educativo.
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Oferta Educativa, Formativa e de Complemento Curricular

Educação Pré-Escolar
•-Coadjuvação:
•Expressão Musical
•Atividade Física e Desportiva
•Ioga
•- A.A.A.F.

1º CEB
•Oferta Complementar:
•Educação para a Cidadania
•Atividades de
Enriquecimento Curricular:
•A.F.D. (Atividade Física e
Desportiva)
•E.M. (Educação Musical)
•A.L.E. (Atividade LúdicoExpressivas) – só 1º. e 2.º
anos
•Mindfulness
•Programação (3º ano)

2º CEB

3º CEB

•Oferta Complementar :
•5.º ano: E.P.A. (Educar,
Projetar e Aprender
•6.º ano:
•Formação Cívica
•- Oferta de Escola:
•M.E.P.(Meios de Expressão
Plástica

33

•Percurso Curricular
Alternativo – C.E.F. (Técnico
de Sistemas de Tratamento
de Águas)
•-Oferta Complementar:
•7.º ano: E.P.A.
•Formação Cívica
•- Complemento à Educação
Artística: Educação
Tecnológica

Secundário
•Cursos científico-humanísticos:
• - Ciências e Tecnologias
•- Humanidades
•Cursos profissionais:
•- Técnico de Apoio à Infância
•- Técnico de Informática de
Gestão
•- Técnico de Desporto
•- Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos
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Projetos/programas
DESPORTO ESCOLAR
O Desporto Escolar assume especial relevância aos níveis da promoção da saúde, da inclusão e integração social, da promoção do desporto e
do combate ao insucesso e abandono escolar, destacando-se nos seus objetivos os que concorrem para uma melhor preparação física e
condicional dos alunos, ocupando-os de forma saudável enquanto, simultaneamente, promove a responsabilidade e o espirito de equipa.
São objetivos gerais do projeto melhorar o conhecimento técnico e regulamentar das modalidades desportivas em causa, dinamizar
desportivamente o A.E.M.; desenvolver nos participantes a criação de hábitos desportivos que sirvam para a vida, aprendendo a usufruir do seu
tempo livre; promover o desenvolvimento físico geral de forma equilibrada e harmoniosa; proporcionar aos alunos atividades enquadradas num
projeto credível, seguro e com qualidade no campo extracurricular.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES)
Com uma composição multidisciplinar, esta equipa operacionaliza o Programa de Educação para a Saúde. É formada por docentes designados
pelo diretor do Agrupamento, de acordo com o seu perfil e experiência na área, e por representantes do Centro de Saúde.
Compete-lhe desenvolver ações no sentido de dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções
e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como à saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes
assim um papel interventivo.

SEGURANÇA
Os Planos de Prevenção e Emergência do Agrupamento de Escolas de Mira destinam-se a precaver riscos de acidentes (naturais ou outros) que
possam surgir nas Escolas. Estes planos procuram dar resposta às exigências legais mais recentes e têm como principais objetivos identificar
riscos e educar/sensibilizar para mecanismos de autoproteção e medidas de prevenção a adotar perante os mesmos.
O responsável de segurança é o diretor e na sua ausência assume todas as responsabilidades e funções o delegado de segurança.
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CLUBE EUROPEU
O Clube Europeu visa desenvolver a dimensão europeia na educação; promover competências, atitudes e valores conducentes ao exercício da
cidadania; reforçar a participação dos alunos na vida da escola, através de intercâmbios, visitas culturais a países da U.E e a instituições
europeias; potenciar a relação escola-meio; trocar opiniões e partilhas no âmbito das temáticas dos “Encontros Nacionais de Clubes Europeus”.
Neste âmbito, os alunos são convocados a consultar sites/e-mails sugeridos pela Coordenação de Clubes Europeus e a participar nos concursos
sugeridos; a contactar com escolas da rede nacional e/ou internacional de clubes europeus para possível intercâmbio com deslocação/receção
dos seus membros; a participar nos Encontros Nacionais dos Clubes Europeus; a comemorar a Semana da Europa (6 a 12 de Maio) a dinamizar
visitas culturais a países europeus e a atualizar o sítio/página do clube na net, com inserção das atividades realizadas.

PROGRAMA ECO-ESCOLAS
O Agrupamento de Escolas de Mira, desde a sua formação em 2010, participa no projeto Eco-Escolas. Já anteriormente, as escolas que o
compõem vinham a participar neste projeto internacional de índole ambiental tendo até recebido prémios pelas atividades desenvolvidas.
Após o agrupar das escolas públicas do concelho mantiveram-se as inscrições no projeto.
Todos os anos são trabalhados os temas obrigatórios: água, resíduos e energia e é depois selecionado um tema de acordo com as necessidades
consideradas prioritárias para o Agrupamento ou para o concelho. Nos últimos anos, tem-se alternado entre espaços verdes e agricultura, tendo
a escola obtido prémios pelas hortas existentes nos seus terrenos. Atualmente, tendo em conta, a destruição em massa da floresta do concelho
pelo devastador incêndio de 15 de outubro de 2017, tem-se optado pelo tema facultativo das florestas.
O Agrupamento apoia as atividades de cariz ambiental, realizadas dentro e fora do espaço escolar, e que envolvem toda a comunidade
educativa,. Cada vez mais a escola deve ser o local de envolvimento de todos na construção de uma sociedade social e ambientalmente proactiva
na intervenção local e global.
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CRITÉRIOS DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO EDUCATIVA
A instituição escolar assenta o seu funcionamento em princípios rigorosos de gestão democrática, enquadrados pela lei vigente. No espírito da
autonomia das organizações educativas, procuram-se estabelecer regras de ação que privilegiam a comunicação entre os órgãos de gestão e
entre estes e a comunidade envolvente, numa perspetiva de partilha e cooperação.
Na regulação interna da organização, a distribuição de serviço é realizada tendo por base preceitos de igualdade que, sem ultrapassarem os
normativos legais, são os seguintes:


Distribuição de serviço docente de acordo com regras de equidade e justiça, no âmbito dos critérios estabelecidos;



A elaboração de horários quer das turmas quer dos professores deve obedecer, primordialmente, a critérios de ordem pedagógica;



Afetação dos docentes às direções de turma, considerando, sempre que possível, a relação estabelecida entre estes e os alunos;



Distribuição de serviço do pessoal não docente, sempre que possível, de acordo com o perfil individual, as capacidades e as motivações
pessoais e profissionais;



Valorização explícita da dimensão educativa nos conteúdos funcionais do pessoal não docente.

À escola compete, acima de tudo, funcionar de forma a colmatar todas as dificuldades e fragilidades pessoais e sociais daqueles que a
frequentam. Assim, organiza-se o Agrupamento no sentido da inclusão plena, de modo a responder, com os recursos existentes, às necessidades
dos alunos:


Implementação de mecanismos facilitadores da identificação e análise das necessidades educativas de cada criança/ aluno;



Articulação entre o professor titular de turma/diretor de turma, os serviços especializados de apoio educativo e os técnicos especializados
na identificação dos casos com necessidades educativas e na procura de estratégias diferenciadas;



Integração de alunos com necessidades educativas e em risco de exclusão escolar e/ou social em ofertas educativas diferenciadas
adequadas ao seu perfil e necessidades em atividades, constituindo, para o efeito, parcerias com a comunidade educativa.

Paralelamente, estabelecem-se outras redes de parcerias concelhias, interconcelhias e nacionais que, pelo seu potencial, possam constituir-se
como uma mais-valia no processo educativo dos alunos.
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CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS
Subscrevendo os critérios gerais para a constituição de turmas que obedecem ao disposto no Despacho Normativo n.º 16/2019, de 4 de junho,
o Projeto Educativo define, neste âmbito, os critérios de inclusão, de equidade e paridade, no respeito pelos programas/projetos e ofertas
educativas disponíveis no Agrupamento, promovendo a integração de todos os alunos.
Salvaguardando o emanado do Conselho Pedagógico, a quem compete ratificar as propostas apresentadas pelos Conselhos de Docentes e de
Turma, após as orientações do Conselho Geral, para além dos critérios gerais legalmente estabelecidos, foram igualmente definidos os seguintes:


Devem prevalecer critérios de natureza pedagógica definidos no Projeto Educativo e no Regulamento Interno, competindo ao Diretor
aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais existentes;



Equilíbrio no número de alunos por turma;



Distribuição equitativa dos alunos com necessidades específicas e dos alunos retidos, pelas turmas do mesmo ano de escolaridade;



Manutenção do grupo/ turma ao longo do ensino básico, podendo haver alterações nos seguintes casos: Orientações específicas do
professor titular (1.º Ciclo) ou do Conselho de Turma (2.º e 3.º Ciclos);



Necessidade de reajustamentos face ao número de alunos e às preferências manifestadas pelos mesmos (Línguas, Expressão Artística,
E.M.R.C.);



Por solicitação dos Encarregados de Educação, no ato de renovação de matrícula, sempre que devidamente fundamentada;



Sempre que se justifique com objetivos que visem o sucesso e a prevenção do absentismo;



Integração dos alunos com comportamentos disruptivos em diferentes turmas, evitandos os conflitos interpessoais entre discentes;



Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, devendo ser respeitada, em cada turma, a
heterogeneidade do público escolar, com exceção de projetos devidamente fundamentados pelo diretor, ouvido o Conselho Pedagógico;



Poderão ser constituídas turmas que, perante situações pertinentes, sigam outros critérios que sejam determinantes para a promoção do
sucesso e o combate ao abandono escolar, cumprindo a legislação em vigor.
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ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS ALUNOS
De acordo com os critérios gerais definidos pelo Conselho Pedagógico, os horários dos alunos encontram-se elaborados da seguinte forma:


As atividades educativas na educação pré-escolar e as atividades curriculares no 1.º Ciclo co Ensino Básico estão organizadas em regime
normal, encontrando-se distribuídas pelo período da manhã e da tarde, com interrupção para almoço;



No que diz respeito à distribuição dos tempos letivos, tendencialmente, as aulas teóricas concentram-se sobretudo no turno da manhã;



A distribuição das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário deverá ser efetuada, prioritariamente no período da manhã,
mantendo livres o mesmo número de tardes, para os alunos poderem trabalhar de forma autónoma;



Atribuição de, no mínimo, 60 minutos no período de almoço, nos 2, 3º ciclos Ensino Secundário. Contudo, o período máximo admissível
entre aulas de dois turnos distintos do dia é de 125 min.;



O intervalo do almoço é de uma hora e trinta minutos no caso dos jardins de infância e 1.º Ciclo e de uma hora, no mínimo, nos restantes
ciclos, de acordo com a situação de cada turma;



A distribuição dos tempos afetos às disciplinas cuja carga horária se distribui por três ou menos dias da semana deve ocorrer em dias
alternados;



A distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira deve salvaguardar a não lecionação de duas línguas
estrangeiras em tempos consecutivos, nem de uma das línguas em dias seguidos;



A alteração dos horários dos alunos, para efeitos de substituição das aulas resultante das ausências de docentes, deve apenas ocorrer
pontualmente, privilegiando-se, sempre que possível, as permutas entre docentes;



Os apoios a prestar aos alunos encontram-se contemplados após as atividades letivas diárias, tendo em conta o equilíbrio do seu horário
semanal;



As aulas de Educação Física nunca iniciam antes de passar uma hora após o período definido para o almoço.
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DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES DOCENTES E ORGANIZAÇÃO DAS COMPONENTES LETIVA E NÃO LETIVA


Os horários dos docentes encontram-se organizados em períodos de tempo de 60 minutos, no caso da educação pré-escolar e do 1.º
Ciclo, e de 50 minutos nos restantes níveis e ciclos de ensino;



A duração do período de tempo definida como unidade letiva é de 50 minutos;



Os minutos remanescentes, quer da componente letiva, quer da componente não letiva, são utilizados em atividades de apoio a alunos,
entre outras;



Os docentes do quadro com a componente letiva parcialmente completa asseguram um conjunto de atividades desenvolvidas com alunos,
com vista a promover o sucesso escolar e a prevenir o abandono escolar, designadamente:
 Coadjuvação no mesmo ciclo ou noutro ciclo de estudos e nível de ensino
 Apoio ao Estudo – 2.º CEB;
 Equipa da Biblioteca Escolar;
 Apoio Educativo 1.º CEB – coadjuvação;
 Programação;
 Tutorias



Deve procurar-se manter a continuidade dos professores, desde que não haja motivos que aconselhem a sua substituição (situações
registadas em documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor) ou solicitação expressa do docente;



No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados, nomeadamente, em resultado da não frequência de uma disciplina
pela totalidade dos alunos;



O horário do docente não deve incluir mais de 6 segmentos letivos de 50 minutos consecutivos, nem deve incluir mais de 8 segmentos
letivos diários;



O número de segmentos não deve ser superior a 8 em cada dia de aulas, podendo ser de 10, excecionalmente, em dois dias da semana;



Deve-se procurar evitar que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham lugar em dias consecutivos;



As aulas ditas “teóricas” não devem ser concentradas no mesmo dia;



O horário do docente não deverá incluir mais de 3 níveis de lecionação diferentes, a não ser em casos excecionais, nomeadamente, em

39

Agrupamento de Escolas de Mira

Projeto Educativo 2019|2023

grupos de recrutamento mais pequenos;


O horário semanal do docente não deve incluir mais de dois tempos letivos (50 minutos) desocupados, a não ser por conveniência de
serviço;



O serviço distribuído ao docente deve estender-se, pelo menos, ao longo de 4 dias/semana;



As horas de apoio educativo ou outras que sejam atempadamente conhecidas farão parte integrante do horário do docente, sempre em
período não coincidente com as atividades letivas dos alunos;



As disciplinas respeitantes aos Cursos de Educação e Formação e do Ensino Profissional devem ser ministradas por professores do
quadro de nomeação definitiva;



O horário letivo dos professores que lecionam nos Cursos Profissionais tem por base o número de horas semanais estabelecido no
E.C.D. No entanto, de acordo com o princípio da flexibilidade, de modo a corresponder às necessidades específicas dos alunos, poderá
ser gerido de forma flexível, não podendo ultrapassar, contudo, as 35 horas semanais e as 7 horas diárias.
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Opções Estratégicas
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Opções Estratégicas
METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO
O autoconhecimento é algo essencial para a tomada de decisões nomeadamente no que se refere ao tipo e à forma das ações a tomar no futuro.
Na construção deste conhecimento optou-se pela análise swot como ferramenta de avaliação do ambiente interno e externo do agrupamento.
Na recolha de informação, foram auscultados os diferentes parceiros da comunidade, para além dos instrumentos de referência, no âmbito da
avaliação interna, a equipa de autoavaliação e o anexo referente ao grau de consecução das metas contratualizadas com o ministério da educação
expressas no contrato de autonomia e, no âmbito da avaliação externa, o relatório de avaliação do agrupamento realizado pela equipa da inspeção
geral de educação no último ciclo avaliativo, datado de 2017.
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MATRIZ SWOT

Fatores Internos
à Organização

Fatores Externos
à organização

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Qualidade da interação e da relação entre professores e
alunos tanto a nível pedagógico como a nível pessoal
Ambiente de trabalho e atividades dinamizadas pela B.E.
integrada na R.B.E. e P.N.L., em cooperação com a B.M.
Atividades desportivas (c/equipamentos) e culturais
Palestras – temas: cidadania, ambiente, saúde
Quadro estável do pessoal docente e não docente
Quadro docente com larga experiência
Formação académica e específica do pessoal docente e não
docente
Momentos definidos para trabalho colaborativo
Sucesso dos alunos nos 1.º e 2.º Ciclos

Falta de motivação/empenho dos alunos
Envelhecimento do corpo docente com reflexo na assiduidade
Literacia digital do pessoal docente
Competência digital do pessoal docente
Envelhecimento do corpo não docente com reflexo na assiduidade
Resolução de problemas dentro das diretrizes emanadas
Postura institucional e comunicacional
Relações interpessoais do pessoal não docente
Baixas médias de qualidade/mediania de resultados escolares
Reduzido impacto de algumas medidas nos resultados escolares
Plano de Trabalho de Turma
Autoavaliação do AE

Alargada rede de parcerias/protocolos com instituições e
empresas concelhias e regionais
Espaço para a criatividade e empreendedorismo
Património natural e cultural facilitador da dinamização
pedagógica e da implementação de projetos

Deterioração das infraestruturas interiores e exteriores
(E.S.:
Ausência
de
aquecimento,
mobiliário,
cacifos,
computadores, pintura das salas, tecnologia, material de
laboratórios, pavimentos, iluminação;
E.B.: falta de espaço para E.F. e de materiais
Falta de funcionários que se reflete no funcionamento de serviços
essenciais (biblioteca e papelaria)
Baixas habilitações literárias dos encarregados de educação
Fraco reconhecimento da importância da educação/aprendizagem
Baixas expetativas futuras

Oportunidades

Ameaças
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Eixos Estratégicos
Sucesso

Cidadania

Flexibilidade e Inclusão

Liderança e gestão
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SUCESSO
Objetivos
Estratégicos

Metas

Indicadores

Meios de verificação
Sumários
Atividades práticas
implementadas
Cursos profissionais em
funcionamento

1.1

20 % de aulas com atividades
experimentais/práticas

% aulas práticas/experimentais
realizadas

1.2

Aprovação anual de, no mínimo, uma
candidatura a um curso profissional

N.º de cursos profissionais

20% aulas lecionadas na B.E. e/ou
com recursos da B.E.
20% alunos participantes em
concursos/projetos dinamizados pela
B.E.

% aulas lecionadas na B.E.
% requisição recursos para
aula
% turmas participantes em
atividades na B.E.
% alunos inscritos em
concursos/projetos
dinamizados pela B.E.

Sumários
Requisições B.E.
P.A.A. da B.E.
Registo de inscrição de
alunos
Relatório de atividades da
B.E.

% de alunos que obtiveram
níveis iguais ou superiores a 3
ou10, no final do ano letivo
Diferença registada entre a
média da avaliação sumativa
interna e a média da avaliação
sumativa externa

Registos da escola sobre
as classificações finam
obtidas pelos alunos dos
cursos profissionais e dos
cursos de educação
formação.

% de alunos do Agrupamento
em situação de abandono
escolar/desistência

Registo de abandono
escolar
Registo de assiduidade

1.3

1.4

1.5

1.6

Aumentar 2 %ano as médias de
qualidade:
Ciclo - 2.º Ciclo
3.º Ciclo – C.E.F.
Secundário
Profissional
Diferença inferior a 10 % entre a
avaliação interna e externa
0 % dos alunos/formandos em
situação de abandono escolar
0 % dos alunos/formandos em
situação desistência
70 % dos E.E. participam ativamente
na vida da escola
70 % dos E.E. cooperam com os
professores
90 % dos pais colaboram com os
filhos na sua formação de cidadãos
ativos e responsáveis

% de E.E. participantes em
atividades organizadas pela
escola
% de E.E. que comparecem na
escola, cooperando com os
professores na definição e
implementação de estratégias
conjuntas de sucesso
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Registo de D.T.
Atas de reuniões C.D e
C.T.
Atividades realizadas em
colaboração com E.E.

Objetivos
Estratégicos
1.1 Promover um ambiente educativo
inovador, dinâmico, flexível, alicerçado
numa ação educativa consciente,
assumida e participada
1.2 Diversificar a oferta formativa
articulando as necessidades do meio e o
perfil dos alunos
1.3 Otimizar os recursos da B.E. no
contexto de aprendizagem
1.4 Promover a qualidade do sucesso
escolar
1.5 Minimizar o abandono escolar/
desistência nos diferentes ciclos
1.6 Envolver os Pais/E.E. no sucesso
escolar dos seus educandos
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CIDADANIA
Objetivos
Estratégicos

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Metas

Indicadores

Meios de verificação

50
%
das
estruturas/órgãos
envolvidos em atividades promotoras
de cidadania
10 % de atividades/ações inscritas no
P.A.A. de cariz solidário
10 % de atividades/ações, inscritas no
P.A.A., no âmbito da igualdade de
género e não-discriminação
80 % de presença dos E.E. nas
reuniões realizadas por convocatória
40 % de participação voluntária dos
E.E.
20 % de participação dos E.E. nas
ações de capacitação parental

%
de
estruturas/órgãos
envolvidos
em
atividades
promotoras de cidadania
% de atividades/ações de cariz
solidário
% de atividades/ações no
âmbito da igualdade de género
e não-discriminação
% de E.E. nas reuniões
realizadas por convocatória
% de participação voluntária
dos E.E.
% de participação dos E.E. nas
ações de capacitação parental

30 % das atividades inscritas em
P.A.A.
realizadas
em
estreita
cooperação com a comunidade
20% de alunos envolvem-se em
atividades extracurriculares (clubes,
D.E., Literacia 3D, Concursos, Ecoescolas, entre outros)

% de atividades inscritas em
P.A.A. realizadas em estreita
cooperação com a comunidade
% de alunos envolvidos em
atividades extracurriculares

Mínimo de 10 % dos alunos a integrar
o Quadro de Honra/Quadro de
cidadania
Pelo menos 1 aluno que anualmente
recebe o Prémio de Valor e
Comportamento Meritório

% de alunos que integram
anualmente o Quadros de
Honra e Quadros de Cidadania
N.º de alunos que anualmente
recebem o Prémio de Mérito
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Atividades realizadas
Campanhas realizadas

Objetivos
Estratégicos
2.1 Estimular a cidadania responsável

Registo de D.T.
Relatório de D.T.
P.T.T. (ver)
Atas de C.T.
Registo de presença nas
ações
de
capacitação
desenvolvidas
Atividades realizadas em
colaboração com E.E.
Atividades realizadas em
parceria com a comunidade
Relatórios das atividades
desenvolvidas

Diplomas entregues

2.2 Promover a consciencialização dos
PAIS/E.E. para o seu indispensável e
urgente comprometimento na ação
educativa, conjugando esforços com a
instituição escolar de forma permanente
2.3
Reforçar
mecanismos
de
aproximação da Escola à comunidade
2.4 Incentivar o aluno a investir na sua
aprendizagem, maximizando as suas
capacidades/competências
2.5 Valorizar os resultados meritórios
através dos Quadros de Honra e
Quadros de Cidadania
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INCLUSÃO E FLEXIBILIDADE
Objetivos
Estratégicos

Metas

Indicadores

Meios de verificação

3.1

Mobilizar para cada aluno as medidas
de suporte à aprendizagem e à
inclusão, potenciando o seu
desenvolvimento integral

Medidas adotadas pelos C.D. e
C.T. para permitir o acesso ao
currículo e a participação plena
nos diferentes contextos.

Atas de C.D. e C.T.
P.T.T.
R.T.P./P.E.I./P.I.T.
Documento de avaliação
das medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão

50% das disciplinas /áreas
curriculares envolvidas anualmente
em D.A.C., a nível do Agrupamento

3.2

90 % de concretização das
articulações planificadas
N.º de reuniões realizadas por
estrutura/equipa pedagógica

3.3

3.4

100 % de docentes realizam trabalho
colaborativo
Reuniões de articulação entre
diferentes níveis e diferentes ciclos
100% dos alunos identificados com
acesso às estruturas pedagógicas de
apoio e/ou atividades de
complemento curricular
Coadjuvação em duas
disciplinas/áreas, no mínimo, em
todos os ciclos

% das disciplinas/áreas
curriculares envolvidas na
gestão curricular
% de concretização das
articulações planificadas
Reuniões quinzenais ou
mensais, em função das
estruturas/equipas
pedagógicas envolvidas, para
a consecução de práticas de
articulação curricular
(planificações, aferição de
critérios, elaboração de
instrumentos, compatibilização
de conteúdos…)

Planificação de D.A.C.’s
Atas de C.D. e C.T.
Reuniões de
articulação/trabalho
colaborativo

N.º de reuniões de trabalho
colaborativo
N.º de reuniões de articulação

Horário dos docentes
Registo de sumário
Convocatórias/atas das
reuniões

% de alunos identificados que
beneficiam de apoio e/ou
atividades de complemento
curricular.
N.º de coadjuvações efetuadas
nos diferentes níveis de ensino

Plano de trabalho da turma
Atas de C.D. e C.T.
Horários dos docentes
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Objetivos
Estratégicos
3.1 Proporcionar a todos os alunos o
acesso e a participação plena e efetiva
nos diferentes contextos educativos
3.2 Gerir de forma flexível o currículo
permitindo
trilhar
percursos
diferenciados
3.3 Fomentar o trabalho colaborativo
entre docentes de diferentes áreas
disciplinares e ciclos de ensino
3.4
Assegurar
o
melhor
acompanhamento aos alunos que
evidenciam
dificuldades
de
aprendizagem

Agrupamento de Escolas de Mira
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LIDERANÇA E GESTÃO
Objetivos
Estratégicos

Metas

4.1

40 % dos alunos envolvidos em projetos
do Agrupamento

% de alunos envolvidos nos
projetos/atividades

100 % das estruturas intermédias
envolvidas nas tomadas de decisão do
Agrupamento
100% das informações/diretrizes
emanadas da direção são transmitidas,
em tempo útil, aos destinatários, via
correio eletrónico institucional
Dispor de pelo menos 5 recursos de
divulgação e comunicação
30 % da comunidade escolar/educativa
utiliza as redes sociais do Agrupamento

% das estruturas intermédias
envolvidas nas tomadas de
decisão
% de informações/diretrizes
enviadas através do correio
eletrónico institucional

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

Manter/reforçar as parcerias e os
protocolos estabelecidos
Propor novos interlocutores para a
concretização de parcerias
Implementação de, pelo menos, um
projeto de requalificação de um ou mais
espaços na escola, com a participação
ativa dos alunos
Canalização do orçamento participativo
na requalificação de espaços na escola
mediante a preferência dos alunos
100% dos alunos referenciados com
reforço alimentar e apoio financeiro em
visitas de estudo
75 % de utilizadores satisfeitos
100 % dos profissionais envolvidos

4.9

Indicadores

Meios de verificação
Número de alunos envolvidos
nos projetos
Atas
de
Departamento,
C.D.T., C.T., C.D., C.P.
E-mails enviados

Nº de recursos de divulgação e
comunicação disponibilizados
% da comunidade
escolar/educativa interage com
os circuitos de divulgação e
comunicação
% de parcerias/protocolos
implementados por ano letivo

Recursos de divulgação do
Agrupamento (redes sociais)

1 turma de 3.º Ciclo e
Secundário envolvida no projeto
Utilização dos recursos
financeiros definidos no
orçamento participativo na
requalificação de espaços na
escola
% de alunos com reforço
alimentar

Implementação do projeto
Implementação do orçamento
participativo

% de satisfação dos utilizadores

Questionário de satisfação

% de profissionais envolvidos em
processos de formação
profissional

CFAE
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Protocolos celebrados

ASE

Objetivos
Estratégicos
4.1 Fomentar a participação ativa do
Agrupamento
em
projetos
de
intercâmbio, atividades de cariz cultural,
desportivo e lúdico, que propiciem a
salutar ocupação dos tempos livres, o
reforço de uma identidade e o
alargamento
dos
horizontes
civilizacionais dos alunos
4.2 Promover o empowerment das
estruturas de liderança intermédia
4.3
Desenvolver
comportamentos,
atitudes e ferramentas facilitadores da
comunicação
4.4. Manter/otimizar os processos de
divulgação e comunicação
4.5 Manter/reforçar a rede de parcerias e
protocolos estabelecidos
4.6
Promover
ativamente
a
concretização de soluções para dotar o
Agrupamento de espaços físicos mais
acolhedores

Projeto Educativo 2019|2023

Agrupamento de Escolas de Mira

Monitorização e avaliação
Através de um processo avaliativo anual, os diferentes órgãos de gestão procederão ao acompanhamento/avaliação do grau de consecução dos
objetivos estratégicos, do alcance das metas e da eficácia da operacionalização das estratégias delineadas, com base em instrumentos de
monitorização/avaliação construídos para o efeito.
Incentivando um processo de contínuo planeamento, monitorização, avaliação e retroação, o Agrupamento pretende criar uma dinâmica de
participação ativa, mobilização e enriquecimento de todos os atores neles implicados, reforçando a identidade da instituição.
Responsáveis
Diretor
Conselho Pedagógico (C.P.)
Conselho Geral (C.G.)
Diretor
Conselho Pedagógico Conselho
Geral
Diretor
Conselho Pedagógico
Diretor
Conselho Pedagógico
Conselho Geral
Conselho Pedagógico
Conselho Geral

Instrumentos

Responsáveis pela elaboração

Calendarização

Relatórios de:
Plano Anual de Atividades (P.A.A.);

Equipa do P.A.A./P.P.A.

Relatório trimestral /Relatório final

Equipa de Autoavaliação

Núcleo do Observatório

Relatório no início de cada período
letivo

Relatório de Plano de Formação

Conselho Pedagógico

Relatório entregue em julho

Coordenadores Responsáveis

Relatórios entregues em julho

Diretor
Conselho Administrativo

Relatórios entregues em dezembro e
em julho

Equipa de Avaliação Interna

Relatório entregue em julho

Relatórios de estruturas educativas, projetos e
grupos de trabalho
Avaliação dos Planos de Atividades
Relatórios de gestão (contas de gerência,
proposta de orçamento e execução)
Relatório Equipa de Avaliação Interna

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Os órgãos de gestão e de administração do Agrupamento, assim como as estruturas de orientação educativa, deverão divulgar as metas, as
estratégias, os níveis de atuação consignados no PE junto de todos os intervenientes no processo educativo, de modo a que estes possam
integrar na sua prática os pressupostos deste instrumento fundamental e norteador da vida do Agrupamento.
A divulgação deste PE será feita após a aprovação em Conselho Geral e poderá ser consultado na página do Agrupamento
(www.escolasdemira.pt).
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