
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do Bonfim – 2014/2017 

 1 

 

 

 

 

                                                         

  Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do Bonfim  
 

Portalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014/2017 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do Bonfim – 2014/2017 

 2 

 

 

 

Índice 

            

1. Caracterização do agrupamento      2 

 1.1. Caracterização do concelho     2 

 1.2. Composição do agrupamento     3 

2. Missão/visão         5 

3. Diagnóstico         6 

 3.1. Pontos fortes        6 

 3.2. Áreas de melhoria       7 

 3.3. Oportunidades       8 

 3.4. Constrangimentos       8 

4. Plano de ação do agrupamento      9 

5. Avaliação          13 

Anexos            

 Anexo 1         14 

 Anexo 2         14 

 Anexo 3         15 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do Bonfim – 2014/2017 

 3 

 Anexo 4         16 

 

1. Caracterização do meio e do agrupamento 

 1.1.Caracterização do Concelho 

O Concelho de Portalegre fica situado no Norte Alentejano, em pleno coração do 

Parque Natural da Serra de S. Mamede. É constituído por sete freguesias, uma urbana 

(Sé/S. Lourenço) e seis rurais (Alagoa, Alegrete, Carreiras/ Ribeira de Nisa, Fortios, 

Reguengo/S. Julião e Urra). Ocupa uma superfície de 464 Km2 e tem cerca de 24 mil 

habitantes. Portalegre é a capital de distrito. 

Embora a cidade tenha tido tradição na indústria corticeira, têxtil e de manufatura, 

atualmente a situação é diferente e o sector terciário é preponderante. O 

envelhecimento da população é notório, com uma taxa de natalidade baixa; a fixação 

dos jovens é difícil e a taxa de desemprego elevada. 
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 1.2. Composição do Agrupamento 1 

Distribuição de alunos 

Unidades orgânicas Alunos  

Alagoa 

JI 6 

19 

1º ciclo 13 

Carreiras 

JI 3 

13 

1º ciclo 10 

Fortios 

JI 23 

6 

1º ciclo 45 

Monte Carvalho  

JI 16 

49 

1ª ciclo 33 

Praceta  

JI 70 

263 

1º ciclo 193 

Corredoura  

JI 50 

237 

1º ciclo 187 

Cristóvão Falcão 2º ciclo 355 355 

Mouzinho da Silveira  
3º ciclo 

Secundário 

399 
318 (regular) 

67 (profissional) 
784 

 

 

                                                           
1 Dados relativos ao ano letivo de 2013/2014 
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Pessoal docente 

Pré-escolar 1º Ciclo 2º ciclo 
3º ciclo/ensino 

secundário 
Educação 
Especial 

Técnicos 

11 35 31 88* 17 10 

* Alguns docentes neste ano letivo estão no 2ºciclo; outros acumulam 

Pessoal não docente 

Assistentes operacionais Assistentes técnicos 

45 15 

 

O Agrupamento de Escolas do Bonfim foi criado por Despacho do Secretário de 

Estado do Ensino e da Administração Escolar, no dia 28 de junho de 2012. Este 

Agrupamento enquanto unidade administrativa agrega o até então Agrupamento nº 2 

de Portalegre e a Escola Secundária Mouzinho da Silveira. 

É, assim, constituído por uma população escolar que abrange desde o Ensino 

Pré-escolar ao Ensino Secundário, no qual se encontram integradas turmas dos Cursos 

Profissionais, num total de 1788 alunos.  

É agrupamento de referência no domínio da educação especial; por esse facto, 

é escola de referência para alunos cegos ou com baixa visão; tem uma unidade de 

apoio a alunos surdos; uma unidade de apoio a alunos com multideficiência; tem a 

Intervenção Precoce de Infância e um centro de recursos de tecnologias de informação 

e comunicação para a educação especial. 

Em termos de oferta formativa, varia de ano para ano; contudo, a continuidade 

dos cursos científico-humanísticos está assegurada. 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do Bonfim – 2014/2017 

 6 

 

 

 

2. MISSÃO /VISÃO 

2.1. MISSÃO  

A missão do Agrupamento de Escolas do Bonfim é garantir aprendizagens de 

qualidade, com igualdade de oportunidades, levando a uma maior justiça social, 

potenciando o desenvolvimento integral da pessoa formando cidadãos equilibrados, 

conscientes, críticos, sensíveis, criativos e interventivos, que os prepare para uma 

sociedade em constante mudança. 

A operacionalização desta missão representa-se esquematicamente da seguinte 

forma: 
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Cidadania 
Saudável  
e criativa 

 

 
 
 
Educação 

Experimental 
 

 

AEB 
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A Missão é suportada pelos seguintes Valores: 

 

 

2.2. VISÃO 

Pretendemos ser uma referência na comunidade pela excelência do serviço 

prestado, pelo rigor e pela gestão democrática alicerçada numa relação de empatia e 

proximidade. 

 

3. Diagnóstico 

3.1. Pontos Fortes  

- A diversidade de atividades de enriquecimento curricular, promotoras de uma 

educação global e integrada. 

- A disponibilidade e a ação dos docentes, na relação com as famílias. 

- A análise comparativa dos resultados académicos, por turma/ disciplina/ano e o 

consequente trabalho entre os docentes e o estabelecimento de metodologias, nos 

conselhos de turma, nos grupos de recrutamento e nos departamentos curriculares 

com reflexo na adoção de práticas que visam a melhoria dos resultados. 
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- O reconhecimento dos elementos da comunidade educativa sobre a qualidade do 

serviço prestado, em particular, no que respeita ao nível de exigência do ensino 

praticado. 

- A manutenção do professor/equipa pedagógica para o acompanhamento dos alunos 

ao longo do seu percurso, no mesmo ciclo, ou em ciclos subsequentes, quando 

possível. 

- A pronta intervenção da direção, do pessoal docente e não docente, na regulação dos 

comportamentos com vista a um bom clima educativo. 

- A cultura de escola inclusiva e a colegialidade entre os professores do ensino regular 

e a Equipa de Educação Especial, no atendimento aos alunos com necessidades 

educativas especiais. 

3.2. Áreas de melhoria  

- A participação dos parceiros educativos no desenvolvimento de projetos e de 

atividades, com vista a torná-los mais consistentes e com maior visibilidade junto da 

comunidade;  

- A coerência interna nos instrumentos de autonomia e, entre estes, e os de 

articulação e de gestão pedagógica, em especial, no que se refere à articulação entre o 

projeto educativo e o plano anual de atividades; 

- A clarificação da estratégia da escola e a sua identificação nos documentos 

estruturantes;  

- A supervisão e o acompanhamento da prática letiva, ao nível dos 

departamentos curriculares, enquanto um dos mecanismos de regulação do processo 

de ensino e de aprendizagem; 

- O desenvolvimento do processo de autoavaliação como instrumento de 

autorregulação e de melhoria do funcionamento da organização escolar; 

- Articulação mais efetiva entre os vários níveis de ensino do Agrupamento.  
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3.3. Oportunidades 

 Possibilidade de acompanhar o percurso escolar dos alunos do Pré-escolar ao 
12º ano 

 Prolongamento da escolaridade obrigatória até ao 12º ano 

 Ser Agrupamento de referência de várias valências 

 Criação de ambientes digitais online para divulgação do Agrupamento 
  

 Parcerias estabelecidas com várias entidades  
 

 Projetos de interação com o meio envolvente e a União Europeia  
 

 Associação de Pais  
 

 Associação de Estudantes 

 GAAF 

 

3.4 - Constrangimentos 

 Turmas com elevado número de alunos; 

 Contexto social, laboral e económico que se agrava com a crise económica  
 

 Tendência para uma acentuada diminuição demográfica 

 Limitação da oferta formativa 

 Desvalorização do papel da escola 

 Falta de Técnicos: psicólogos, terapeutas, animadores sociais, animadores 
culturais 
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4. Plano de ação do agrupamento 
 

 

 

 

Objetivos  Metas 
Indicadores/critérios 

de análise 
A- Área 
pedagógica/ 
Promoção do 
sucesso  
 
- Promover a 
melhoria dos 
resultados 
escolares. 
 
- Garantir a 
equidade e a 
inclusão. 
 
- Reduzir a 
indisciplina. 
 

A.1 
- Melhorar a taxa de sucesso para 80% nas disciplinas com piores 
resultados e aumentar ou manter em 90% o sucesso nas restantes (Ver 
anexo 1) 

Taxas de sucesso: 
- por ano/disciplina 
- de transição entre 
ciclos. 
 
- Percentagem de 
alunos com 
aproveitamento a 
todas as disciplinas 
no final do ciclo. 
 
- Resultados da 
avaliação externa. 
 
- Taxas de abandono. 
 
- Número e gravidade 
de participações. 
 
 

A.2 
- Aproximar (diferença inferior a 3,5) as classificações internas das 
classificações obtidas nos exames no ensino secundário.  
(Ver anexo 2) 

A.3 
- Melhorar ou manter a diferença entre a média de classificação dos 
exames do agrupamento e a média nacional.  

A.4 
-Reduzir para 7% a percentagem de procedimentos disciplinares no 3º 
ciclo, o que significa uma melhoria de 1,5%. (ver anexo 3) 

A.5 
- Reduzir para 6% a percentagem de procedimentos disciplinares no 
ensino secundário regular e nos cursos profissionais, o que significa uma 
melhoria de 2%. (ver anexo 3) 

A.6 
-Reduzir para 1% o abandono escolar no 3º ciclo, o que significa uma 
melhoria de 0,6%. (ver anexo 4) 

A.7 
- Reduzir para 5% o abandono nos cursos regulares do ensino 
secundário, o que significa uma melhoria de 1,6%. (ver anexo 4) 

A.8 
- Reduzir para 20% o abandono no 10º ano dos cursos profissionais, o 
que significa uma melhoria de 17,5%.  
(ver anexo 4) 

A.9 
- Reduzir para 4% o abandono nos 11º e 12º anos dos cursos 
profissionais, o que significa uma melhoria de 2%. (Ver anexo 4) 

Estratégias 

Plano de ação 

Trabalho de equipa Articulação com a comunidade Autoavaliação 
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- Planificar, em conjunto, o trabalho a desenvolver (grupos de recrutamento/ conselhos de turma); 

- Articular entre os vários ciclos de ensino; 

- Reunir periodicamente por grupo disciplinar para aferir estratégias; 

- Utilizar materiais pedagógicos e de avaliação semelhantes aos aplicados nos exames;  

- Elaborar/utilizar instrumentos de avaliação comuns, por grau de ensino/ ano de escolaridade; 

- Desenvolver práticas de autoavaliação; 

- Divulgar boas práticas, a nível do grupo, do departamento, da escola e da comunidade;  

- Desenvolver atividades de articulação entre Biblioteca Escolar e as diferentes estruturas pedagógicas e docentes;  

- Utilizar a BE como polo centralizador de atividades pedagógicas no âmbito da promoção da leitura, aprendizagem autónoma e de 

ligação à comunidade local;  

- Desenvolver atividades promotoras da Literacia da Leitura e da Informação; 

- Desenvolver as competências tecnológicas e a utilização das plataformas digitais; 

- Identificar precocemente as principais dificuldades em cada disciplina para reforço dirigido das aprendizagens;  

- Monitorizar os planos de acompanhamento pedagógico; 

- Implementar projetos de tutoria para apoio e acompanhamento de alunos;  

- Criar instrumentos de articulação e monitorização de apoios; 

-Organizar espaços de apoio curricular e outros recursos, para dar resposta às dificuldades e necessidades dos alunos;  

-Criar um plano de formação para pessoal docente e não docente de acordo com as necessidades sentidas; 

-Distribuir o serviço tendo em consideração a continuidade pedagógica e as competências pessoais e profissionais. 
 

Objetivos  Metas Indicadores/critérios de análise 

B -Área Relacional / 
ambiente educativo 
 
- Incentivar a coesão 
no Agrupamento. 
 
-Estreitar as relações 
escola/família. 

B.1 
- Envolvimento dos alunos em 
atividades não curriculares /projetos. 
(3x ano)  

- Número de alunos envolvidos em 

atividades extracurriculares. 

- Avaliação, pelos participantes, nas 

atividades desenvolvidas. 

- Número de reuniões de articulação 

entre ciclos. 

- Número de projetos com 

participação de diferentes ciclos. 

-Número de encarregados de 

educação que participam em projetos. 

- Número de elementos do pessoal 

não docente que participam em 

projetos. 

-Registos de presenças dos 

encarregados de educação 

B.2 
- Projetos comuns aos diferentes 
ciclos. (3xano) 

B.3 
-Participação do pessoal não docente 
em projetos. (2x ano) 

B.4 
 - Participação dos encarregados de 
educação em projetos (3x ano) 

B.5 
 - Dinamização de projetos pelos 
encarregados de educação (1x ano) 
 

Estratégias 
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- Definir um dia para comemorar a criação do agrupamento; 

-Incrementar medidas e ações de reconhecimento do mérito – valorização dos sucessos dos alunos; 

-Dinamizar projetos diversos, relevantes para a educação cívica e formação integral dos alunos; 

-Promover visitas de estudo, clubes, ateliês e atividades culturais, desportivas e outras que despertem os alunos para saberes 

práticos e atividades profissionais;  

-Comemorar efemérides e dias significativos do calendário, na área da “Educação para a Cidadania e Património”, “Educação 

Artística e Cultural”, “Educação para a Saúde”, “Educação Ambiental” ou outras; 

-Organizar convívios e outras atividades facilitadoras da participação dos diversos elementos da comunidade educativa; 

-Promover momentos frequentes de mostra de trabalhos ou divulgação de ações e projetos realizados; 

- Incentivar a organização e concretização de atividades e projetos de alunos;  

-Contribuir para a melhoria da qualidade da vida escolar, estimulando o cumprimento de regras de organização e funcionamento;  

-Promover a participação dos E.E. nas reuniões com o Educador de Infância, Professor Titular de Turma do 1º ciclo ou Diretor de 

Turma; 

- Promover a participação dos E. E. em atividades e projetos; 

- Apoiar as iniciativas dos pais e E.E.; 

- Divulgar, de forma sistemática, as atividades da escola, internamente e para o exterior;  

- Tornar mais eficaz a circulação da informação dentro do agrupamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  Metas Indicadores/critérios de análise 

C- Área Social/ 
Comunidade 
Educativa 
 
- Fortalecer a 
relação entre o 
Agrupamento e a 
comunidade. 
 

C.1 

- Estender as parcerias a associações de 
carácter cultural e recreativo, ao tecido 
empresarial e às instituições de 
solidariedade.  

- Número de parcerias. 
 
- Número de notícias. 
 
 -Número de visualizações da 
página. 

C.2 

- Divulgar as atividades e projetos à 
comunidade: atualização da página web 
do agrupamento e notícias nos jornais 
locais. (1 por mês)   

   

Estratégias 
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- Sugerir a participação da comunidade na comemoração do dia do agrupamento; 
- Atualização constante da página da escola; 
- Manter ou ampliar o número e a qualidade dos protocolos, acordos e parcerias com a autarquia, outras instituições e 
empresas locais;  
- Apresentação, por parte da escola, de sugestões de trabalho, a partir do conhecimento do plano de atividades das 
instituições; 
- Dar a conhecer aos parceiros da comunidade o plano de atividades do agrupamento, procurando o seu envolvimento; 
- Promover atividades e projetos que valorizem a cultura local; 
-Utilização da escola para formação, eventos culturais e sociais, desporto e lazer e prestação de pequenos serviços; 
- Colaboração da rádio escolar com a rádio Portalegre com ligações diretas no intervalo e com um espaço periódico de 
divulgação das atividades do agrupamento;  
- Colaboração com a imprensa escrita da região; 
 - Criação de uma equipa responsável pela divulgação das atividades do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Avaliação  
 

O Projeto Educativo do Agrupamento deve ser sujeito a uma avaliação no final de cada 

ano letivo, de forma a compreender os problemas e perspetivar um contínuo 

aperfeiçoamento das práticas, definindo ou reajustando estratégias de melhoria que se 

afigurem necessárias. Esta avaliação deve ser contínua e participada. 

 O Projeto Educativo de Agrupamento será acompanhado pela equipa de auto-

avaliação. A avaliação da sua implementação insere-se num processo de avaliação formativa 

interna e numa lógica de autoavaliação. Serão utilizadas metodologias qualitativas e 

quantitativas que ajudem a fomentar uma Escola de qualidade.  
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Os resultados devem ser partilhados com os diferentes agentes da comunidade 

educativa, pois esta interação é fundamental para uma adequação sistemática das 

estratégias, conteúdos, atividades e objetivos definidos, no intuito de adaptar o Projeto 

Educativo à dinâmica da realidade escolar do Agrupamento e às metas que se pretendem 

alcançar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Sucesso nos últimos 4 anos 

Média do 1º ciclo Média do 2º ciclo Média do 3º ciclo Média do secundário 

Matemática – 95% 

Português - 95,8% 

Estudo do Meio – 98% 

 

Matemática – 79% 

Inglês – 72% 

Matemática – 72,7% 

Inglês – 74,5% 

Português- 81,8% 

FQ- 81,9% 

 

Filosofia – 82,7% 

Inglês- 88,3% 

Português – 89,6% 

Matemática – 79,9% 

Biologia/geologia – 86,5% 

FQ – 81,4% 

História – 86,6% 

Geografia – 89,7% 
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Anexo 2 – Média dos exames e diferença entre a classificação interna e o exame 

(ensino secundário) 

2010 Média da escola Média nacional 
Diferença ente  
CIF e exame 

Português 9,2 10,1 2,6 

Matemática 12,3 10,8 0,6 

Biologia/Geologia 10,4 9,7 3,9 

FQ 7,6 8,1 6,4 

 

2011 Média da escola Média nacional Diferença ente  
CIF e exame 

Português 9,4 8,9 5,9 
Matemática 9,3 9,2 4,8 
Biologia/Geologia 12,5 10,7 2 
FQ 9,9 9,9 4 

  

2012 
 

Média da escola Média nacional Diferença ente CIF e 
exame 

Português 9,9 9,5 3,7 
Matemática 9,7 8,7 3,9 
Biologia/geologia 9,2 9,3 4,8 
FQ 6,7 7,6 7,4 

 

 

 

 

2013 Média da escola Média nacional 
Diferença ente  

CIF e exame 
Português 10,8 9,7 3,1 
Matemática 9,1 9,5 5,2 
Biologia/Geologia 7,7 8,2 4,9 
FQ 8,1 7,9 4,5 

 
Anexo 3 – Procedimentos disciplinares 

 2010-11 2011-12 2012-13 
7º ano 16- 16% 8- 10,4% 13-10,7% 

8º ano 4-5,9% 14-13,7% 9-6,1% 

9ºano 5-7,2% 5-5,5% 13-8,2% 

CEF-1º ano 18 --------- -------- 
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CEF -2º ano ------- 9 --------- 

10ºano 6-6,3% 5-6,3% 1-1,3% 

10º Profissional 4-8,9% 3-8.8% 4-14.8% 

11º ano 9-12,3% 5-6,6% 6-8,3% 

11º Profissional 6-11,1% 3-12% 1-3,4% 

12º ano 3-2,8% 10-22,2% 5-7,1% 

12º Profissional 3-6,7% 4-9,1% 2-8% 

Nota: percentagem calculada com base no número total de alunos, por ano letivo e de escolaridade 

Anexo 4  - Abandono escolar  

Ano Regular (nº alunos - %) 
Profissional (nº 

alunos - %) 
CEF (nº alunos - %) 

7º (2009/10) 2 - 2,9%   
8º(2009/10) 5- 7,4%   
9º (2009/10) 1- 1,3%  4- 50% 

10º (2009/10) 2- 3,6% 18 – 25%  
11º (2009/10) 4 – 4,1% 2 – 4,3%  
12º (2009/10) 7 – 7,8% 1- 5,9%  

7º (2010/11) -   
8º (2010/11) 1 – 1,4%   
9º (2010/11) 1-1,4%   

10º (2010/11) 9 – 9,3% 9 – 22%  
11º (2010/11) 2 – 2,7% 5- 9,3%  
12º (2010/11) 7 – 6,5%   

7º (2011/12) 1- 1,3%   
8º (2011/12) -   
9º (2011/12) 1-1%  2-21,4% 

10º (2011/12) 13- 13,4% 20 – 37%  
11º (2011/12) 1-1,3% 2 – 7,7%  
12º (2011/12) 10 – 14,3% 3 – 6,4%  

7º (2012/13) -   
8º (2012/13) -   
9º (2012/13) 2- 1,8%   

10º (2012/13) 4 – 5,5% 7 – 26%  
11º (2012/13) 4 – 5,1% 4 – 13,8%  
12º (2012/13) 7 – 9,3%   

Nota: valores com base nos dados de anulação de matrícula e exclusão por faltas.  


