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Preâmbulo	

 

O presente projeto educativo de escola, adiante designado por PEE, emergiu de uma construção coletiva 

(professores, funcionários, alunos, encarregados de educação e entidades representantes no conselho geral) 

onde as orientações específicas foram problematizados em função das características da população escolar, 

tendo como principal objetivo a qualidade de ensino no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas 

e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas se propõe cumprir a sua função educativa. 

“O projeto educativo permite à escola a apropriação de um certo espaço de liberdade, afirmando-
se, face à comunidade, como detentora de um projeto que lhe propiciará a identificação e o 
reconhecimento. O projeto deve servir a incerteza e ter em conta o indeterminado, ser capaz de 
infletir na direção como resultado de uma avaliação permanente, incorporar o conflito, mas, 
sobretudo, desenvolver em cada indivíduo o seu espaço de criatividade e ação, de modo que ele 
sinta reconhecida a sua atividade, compreenda as suas ações e as possa inscrever num todo 
significativo. Neste sentido, o projeto educativo deve ser coletivo, mas favorecendo a interação; 
autónomo, mas não independente…” - Carvalho, A. /Diogo F. (1994) 

O presente documento, que revê, reestrutura e atualiza os anteriores PEE, deve ser entendido numa lógica 

de coerência com outros documentos orientadores da escola, enquanto instrumentos operativos, 

nomeadamente o regulamento interno (RI), o plano anual de atividades (PAA), o projeto de orçamento (PO) 

e o relatório TEIP. 

Com este PEE pretendemos desenvolver e definir uma identidade em que se privilegia o “saber-ser”, “saber-

estar” e “saber-fazer”, como dimensões indissociáveis ao desenvolvimento harmonioso das nossas crianças e 

dos nossos jovens, em torno de um tema aglutinador “Todos Juntos num mundo melhor”. Assegurando uma 

formação global, promovendo a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesse, aptidões, sentido ético 

e sensibilidade estética através de uma ação educativa direcionada para a realização individual em harmonia 

com os valores da solidariedade social, como condição de formação para a cidadania. 

Este documento, cremos nós, que projeta a vontade de fazer, de construir, de melhorar, assente no trabalho 

cooperativo e no envolvimento de toda a comunidade. 
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Capítulo	1|CONTEXTO		

A) Local 

O agrupamento de escolas Carnaxide–Portela situa-se no concelho de Oeiras e é composto pelos seguintes 

estabelecimentos de ensino: 

• Escola básica Sophia de Mello Breyner; 

• Escola básica do 1.º ciclo com jardim de infância Amélia Vieira Luís; 

• Jardim de infância Tomás Ribeiro. 

O agrupamento tem sede na escola básica Sophia de Mello Breyner. 

Os edifícios escolares apresentam características diferentes do ponto de vista arquitetónico e datas de 

edificação muito diferenciadas, facto que influencia na sua vida diária quer o atendimento da população 

discente, quer a organização e a eficiência dos diferentes serviços. 

Na sequência da aplicação das medidas de apoio às populações carenciadas, como resposta às necessidades 

e expetativas dos residentes, previstas no despacho normativo n.º 55/2008 de 23 de outubro, e numa 

perspetiva de promoção do sucesso educativo de todos os alunos, particularmente as crianças e jovens em 

risco de exclusão social e escolar, em contexto socioeducativo desfavorecido, este agrupamento está inserido 

desde 2006/2007 no Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.1 

 

B) Social 

Os estabelecimentos de ensino que constituem o agrupamento de escolas de Carnaxide-Portela situam-se no 

concelho de Oeiras, na união de freguesia de Carnaxide-Queijas. Oeiras integra a área metropolitana de 

Lisboa (AML) situando-se na margem norte do rio Tejo. Confina a Este com o concelho de Lisboa, a oeste com 

o de Cascais e a norte com os de Sintra e da Amadora. De um ponto de vista territorial abrange uma área de 

45,8 Km2 representativa de 1,6% do total desta área metropolitana e 3,3% se reportada à expressão da grande 

Lisboa (CMO, 2009).  

A união de freguesias de Carnaxide e Queijas ocupa área geográfica aproximada de 8,8 km2 2

, com uma 

densidade populacional de 36 288 habitantes. Esta união de freguesias faz fronteira com a freguesia de 

Barcarena, união de freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, união de freguesias de 

Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias.  

Inicialmente, esta zona, de origem rural, era habitada por famílias vindas da Ericeira, Sintra e Colares. 

Posteriormente, Outurela foi alvo de uma enorme afluência de pessoas, oriundas de Trás-os-Montes e 

                                                   

 

1 Segundo Programa de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP I), de acordo com o previsto no ministerial, despacho de 26 
de setembro de 2006, redefinido à luz do disposto no despacho normativo n.º 55/2008, de 23 de outubro (TEIP II) e despacho normativo n.º 
20/2012 de 3 de outubro. 
2 Fonte: Resultados dos Censos 2011 
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Alentejo, que aí se fixaram, devido ao aparecimento de fábricas. Mais tarde, e ao longo destes últimos 

tempos, registou-se uma instalação clandestina de emigrantes africanos de ascendência predominantemente 

Cabo Verdiana. Mais recentemente, foi implementado um processo de realojamento de famílias oriundas, 

predominantemente, dos bairros de Alto dos Barronhos, Alto do Montijo, Salregos, Pedreira dos Húngaros, 

Alto de S. Catarina. 

O agrupamento de escolas de Carnaxide-Portela acolhe fundamentalmente crianças e jovens residentes nos 

lugares de Outurela, Portela e Barronhos, quase na totalidade oriunda dos bairros municipais do Alto dos 

Barronhos, Encosta da Portela, Outurela-Portela, Pátio dos Cavaleiros e São Marçal. Com a oferta dos cursos 

CEF e Vocacional, o agrupamento tem vindo a acolher alunos de outros pontos do concelho e até de concelhos 

adjacentes. 

Desde há muito que a Câmara Municipal de Oeiras definiu a habitação como prioridade estratégica na ação 

do município e fruto desta opção política tornou-se no primeiro concelho do país a atingir a meta de 

erradicação de barracas no seu território, em 2003. A freguesia de Carnaxide destaca-se das restantes por ser 

nela que se encontra situado cerca de 40% do total de alojamentos construídos em Oeiras no regime de 

habitação social. 

Com um total de cerca de 1.700 fogos, acolhem populações quase exclusivamente em regime de 

arrendamento, que manifestam um traço comum: terem sido objeto de realojamento em função das 

deficitárias condições sociais e habitacionais em que se encontravam. Trata-se de um universo que 

globalmente parte de uma posição desfavorecida em termos socioeconómicos e educativos, ou até mesmo 

muito desfavorecida, apesar de proveniências heterogéneas no que concerne à naturalidade, nacionalidade 

e trajetórias familiares e profissionais. Esta população está numa posição claramente inferior ao que são os 

valores médios concelhios nas áreas das qualificações escolares e profissionais. 

O número de crianças e jovens é significativo e superior aos dos mais velhos, de idade superior a 65 anos. É 

uma população com proveniências heterogéneas que abrange grupos étnicos diferenciados, sobretudo de 

origem africana. Existe também uma representatividade significativa da etnia cigana nacional concentrada 

num dos bairros. 

A acentuada mobilidade geográfica decorrente quer de consecutivos processos de realojamento, quer de 

trajetórias individuais e familiares de natureza diversa, é um fator marcante neste contexto educativo que 

se reflete, naturalmente, numa excessiva flutuação da população escolar. 

Às baixas qualificações escolares tende a corresponder trabalho precário ou muitas vezes a não inserção no 

mercado de trabalho ou, quando esta se concretiza, é-o em condições de acentuada precaridade, sendo muito 

baixos os rendimentos económicos. Somente um terço dos residentes exercia, em 2008, uma atividade 

profissional, a maioria em trabalho precário, numa linha de especialização por género: os homens mais na 

construção civil, as mulheres mais em serviços de limpeza. A pobreza afeta muitas famílias sendo muito 

elevado o número de famílias que beneficia de Rendimento Social de Inserção. A precaridade económica 

reflete-se nos casos mais extremos na privação alimentar que atravessa muitos agregados e, sobretudo, 

muitas das crianças e jovens que chegam à escola diariamente com carências alimentares. São casos 

complexos que exigem respostas imediatas que neste agrupamento têm vindo a ser postas em prática, mas 

cujas consequências interferem diariamente no desenvolvimento pessoal e na qualidade de vida. 
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C) Escolar 

A raiz cultural destes alunos é de origem africana, cigana e caucasiana, sendo, na sua maioria, oriundos de 

classes sociais desfavorecidas, de famílias deslocadas de outras culturas, nomeadamente de Cabo Verde. Os 

grupos culturais, de origem africana deslocados, foram agregados, para não perderem a sua cultura de origem, 

mas, simultaneamente, pretende-se que apreendam rapidamente a nova cultura. Têm hábitos e tradições 

específicas. Já nasceram cá, mas são mantidos nas rotinas vivenciais das suas famílias. Falam crioulo entre si 

mas são obrigados a comunicar em português connosco. Sendo duas línguas muito semelhantes, provocam 

grande interferência nos processos de comunicação e de aprendizagem e a entrada na escola tende a agudizar 

a perceção deste problema. 

São crianças e jovens, sujeitos a culturas diferentes, que constituem a primeira geração a fazer a 

miscigenação dessas culturas, a interiorizá-la e a interpretá-la. 

Assim, revela-se de fundamental importância entendermos que a problemática da compreensão e 

interpretação das vias de comunicação social, demonstradas pelas nossas crianças e jovens, não se limita 

apenas, apesar de não a podermos descurar, à sua dificuldade de compreensão da língua, nos seus aspetos 

orais e escritos, mas se prende também, muito fortemente, com os obstáculos com que se deparam no 

processo de aquisição e apreensão da dualidade dos códigos sociais com que têm que jogar – os da sua cultura 

e os da cultura em que têm que se integrar. 

Estes códigos são, na generalidade, transmitidos, tanto num lado como noutro, de uma forma autocrática, 

sem explicações ou simplesmente “é assim porque eu digo” ou “é assim porque é assim que as pessoas se 

portam”. 

Invocam-se normas sociais e regulamentos, por vezes díspares nas culturas em causa, em vez de se explicarem 

as disparidades culturais e as razões dos diferentes procedimentos comportamentais. 

Este tipo de atitude, especialmente quando veiculada por parte da escola, o órgão institucional que está mais 

próximo deles, tende a ser entendida como uma intromissão nos seus hábitos socioculturais, acabando por 

provocar uma rejeição das normas sociais a transmitir, porque impostas, mas não apreendidas. 

As condições em que a maioria destes jovens vive são de permanente defesa do seu espaço e das suas posses; 

daí, os seus sentidos estarem treinados para um estado de alerta permanente, permitindo uma resposta 

defensiva, o mais rápida possível. 

Não podem manifestar sinais de fraqueza, porque isso acarreta-lhes o descrédito no bairro em que moram, 

no grupo a que pertencem, quer se trate da sua comunidade étnica, quer entre os seus “pares”, sendo ponto 

assente que, na escola, a sua atitude tem que ser coerente com a sua atitude fora dela. 

Todos estes conflitos interiores resultantes da necessidade de sobrevivência, da afirmação pessoal e social 

no meio em que vivem, e bastantes vezes, na sua própria casa, são trazidos para a escola e, nela, 

exteriorizados. 

A sua comunicação não-verbal apresenta, geralmente, em todos os aspetos observáveis, caraterísticas visíveis 

de medo e de agressividade, tanto ativa como latente que se expressa, em muitos casos, numa comunicação 

verbal desafiadora, irreverente e agressiva. 
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Qualquer gesto ou atitude física de chamada de atenção desencadeia uma reação imediata de defesa, uma 

resposta agressiva que surge praticamente como a resultante de um reflexo condicionado. 

Compreendermos as razões desta agressividade latente, própria do ser humano, inerente a quase todos nós, 

mas mais percetível nestes jovens, devido à sua constante luta por um “lugar ao sol”, torna-se um fator de 

grande relevância para entendermos determinado tipo de comportamentos manifestados na escola e para 

procurarmos estratégias consensuais para “educar” esta agressividade, evitando que ela se transforme em 

violência, especialmente em violência gratuita. Além da pobreza e do desemprego, a violência, a insegurança, 

as dependências e os consumos abusivos de álcool e drogas, por outro lado, os maus tratos físicos e 

psicológicos, as negligências graves, as práticas ilícitas, o abuso sexual e a gravidez na adolescência são outros 

fatores que neste contexto estão significativamente presentes e com nítida visibilidade, quer entre homens, 

como entre mulheres. 

Uma larga percentagem dos núcleos familiares encontra-se em situação de rutura parental, sendo vários os 

casos conhecidos de violência doméstica. A conflitualidade, a agressividade e a violência parece estar 

associada a muitas das vivências intrafamiliares, surgindo como um dos principais indicadores no quadro das 

sinalizações de situações referenciadas por vários departamentos camarários e judiciários. Existe uma faixa 

da população não ativa por se encontrar em situação de reclusão. 

Estes bairros estão associados a imagens negativas agregando elementos fortemente referenciados 

oficialmente a práticas criminais e a redes sociais nas franjas da marginalidade. Tal acaba por reforçar 

fenómenos de estigmatização, sobretudo, na afirmação de uma identidade social de crianças e jovens 

marcadas pelo não cumprimento das normas sociais vigentes. 

O contexto social em que se inserem as escolas deste agrupamento constitui um fator potenciador de risco 

de insucesso dos alunos. A violência, a indisciplina e o insucesso escolar verificados são exemplo da forma 

como se manifesta a degradação social e económica existente nestes bairros. Muitas vezes, as diferentes 

problemáticas vivenciadas no bairro tendem a ser transportadas para dentro do espaço escolar e a criar um 

clima de conflitualidade, propício ao desenvolvimento de episódios de agressividade e violência entre os 

alunos. Consequentemente, o número de participações disciplinares é significativo em todos os ciclos de 

ensino embora, na maioria dos casos, não sejam consideradas graves e como tal, as medidas aplicadas não 

são resultado de processos disciplinares. 

A maioria das crianças e jovens que frequentam a escola apresentam um conjunto de lacunas a nível social e 

cultural, que frequentemente se associa a uma fraca motivação pelas aprendizagens escolares e adesão à 

frequência do sistema de ensino traduzida, muitas vezes, em atitudes de incumprimento de regras. Uma parte 

significativa dos pais e encarregados de educação não valorizam, de um modo geral, a escolaridade dos seus 

educandos e não os acompanham no dia-a-dia “permitindo-lhes” um elevado absentismo. 

No entanto, o esforço para melhorar as aprendizagens dos alunos deste agrupamento tem sido enorme. 

Referências bibliográficas: CMO (2009), Oeiras, Factos e Números - 2009, Gabinete de Desenvolvimento Municipal da Câmara Municipal 

de Oeiras, Edição do Município de Oeiras. 
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Capítulo	2|	POPULAÇÃO	ESCOLAR	

 

 
ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO 

CICLO DE 
EDUCAÇÃO OU 

ENSINO 

 
ANO DE 

ESCOLARIDADE 

2014/15 2015/16 

N.º TURMAS N.º ALUNOS N.º TURMAS N.º ALUNOS 

 
Escola Básica Sophia de 

Mello Breyner 

 
1.º ciclo 

 

1.º ano 1 22 1 19 

2.º ano 1 22 1 26 

3.º ano 1 22 1 22 

4.º ano 1 24 1 19 

2.º ciclo 

5.º ano 2 47 3 55 

6.º ano 3 53 2 38 

PCA – 6.º ano 1 15 - - 

 
3.º ciclo 

 

7.º ano 2 43 2 40 

PCA – 7.º ano - - 1 15 

8.º ano 1 32 2 32 

9.º ano 1 20 1 29 

CEF PP2 1 16 - - 

Vocacional 1 16 1 13 

Totais parciais por escola 16 332 16 308 

Escola Básica do 1.º ciclo 
com Jardim de Infância 

Amélia Vieira Luís 

Educação pré-escolar 2 49 2 46 

 
1.º ciclo 

 

1.º ano 2 44 1 19 

2.º ano 1 33 2 44 

3.º ano 2 33 2 40 

4.º ano 1 19 1 19 

Totais parciais por escola 8 178 8 168 

Jardim de Infância Tomás 
Ribeiro Educação pré-escolar 4 96 4 91 

Totais parciais por escola 4 96 4 91 

Total do agrupamento 28 606 28 567 

Quadro 1 - Número de turmas e população escolar do agrupamento, por ciclo, estabelecimento de ensino e ano de escolaridade em 

2014/15 e 2015/16.    
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Gráficos 1 e 2 - Distribuição da população escolar pelas escolas do agrupamento no ano letivo 2014/ 15 e 2015/ 16 

 

A) Idade dos alunos/ Ano de escolaridade 

Nos quadros infra, podemos relacionar a idade dos alunos com o ano de escolaridade que frequentam. Estes 

dados tornam-se relevantes, para a caracterização da população escolar, uma vez que a idade dos alunos, 

por ano de escolaridade, revela o seu nível de sucesso escolar (com exceção do pré-escolar). 

 Ano/Idade 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

20
14

/1
5 

Pré-escolar 44,9 28,1 27,0 4,4           

1.º ano   12,1 80,3 7,6          

2.º ano     66,0 27,7 2,1 2,1     2,1  

3.º ano     12,7 42,9 23,8 7,9 6,3 4,8 1,6    

4.º ano      16,3 30,2 18,6 23,3 4,7   4,7 2,3 

20
15

/1
6 

Pré-escolar 27,3 36,7 35,1 0,8           

1.º ano   22,9 64,6 12,5          

2.º ano    1,8 73,2 12,5 7,1 1,8      1,8 

3.º ano      65,9 48,9  2,1 4,2     

4.º ano      6,8 34,1 27,3 11,4 9,1 6,8 2,3  2,3 

Quadro 2 - Distribuição dos alunos por idade e ano de escolaridade no ano letivo 2014/15 e 2015/16: pré-escolar e 1.º ciclo (%) 

 Ano/Idade 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20
14

/ 
15

 

5.º ano 8,5 25,5 25,5 14,9 2,1 4,3 8,5 8,5 2,1   

6.º ano  8,6 31,4 14,3 21,4 10 5,7 7,1 1,4   

7.º ano   7 30,2 37,2 14 4,7 4,7 2,3   

8.º ano     34,4 43,8 12,5 9,4    

9.º ano     10 50 35 5    

VOC 1      11,8 52,9 17,6 17,6   

CEF 2       20,0 46,7 20,0 6,7 6,7 

20
15

/ 
16

 

5.º ano 10,2 22,0 16,9 27,1 8,5   8,5 6,8   

6.º ano  7,9 21,0 23,7 15,6 10,5 13,1 5,3 2,6   

EB1,	c/	JI	Amélia	
Vieira	Luís
29% /	178

EB	Sophia	de	
Mello	Breyner
55% /	332

JI	Tomás	Ribeiro
16% /	96

2014/	15
Total	de	alunos	- 606	

EB1,	c/	JI	Amélia	Vieira	Luís EB	Sophia	de	Mello	Breyner JI	Tomás	Ribeiro

EB1,	c/	JI	Amélia	
Vieira	Luís
30% /	168EB	Sophia	de	

Mello	Breyner
54% /	308

JI	Tomás	Ribeiro
16% /	91

2015/	16
Total	de	alunos	- 567

EB1,	c/	JI	Amélia	Vieira	Luís EB	Sophia	de	Mello	Breyner JI	Tomás	Ribeiro
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7.º ano   10,2 25,4 13,5 32,2 16,9 1,7    

8.º ano    9,4 37,5 34,4 12,5 3,1 3,1   

9.º ano      37,9 37,9 24,1    

VOC      7,7 7,7 53,8 15,4 15,4  

Quadro 3 - Distribuição dos alunos por idade e ano de escolaridade no ano letivo 2014/15 e 2015/16: 2.º e 3.º ciclos (%) 

 

 

 

B) Universo de alunos na educação especial 

Ao longo do ano letivo 2014/2015, o total de alunos matriculados neste agrupamento de escolas abrangidos 

por medidas previstas no decreto-lei n.º 3/2008, de 7 janeiro, foi de 41 num universo de 606 alunos dos quatro 

ciclos de educação e ensino, o que corresponde a 6,8% do total. Durante o ano letivo, 5 alunos NEEcp do (2 

do 1.º CicloEB, 2 do 2.º CicloEB e 1 do 3.º CicloEB) foram transferidos, 2 dos quais por motivo de emigração 

e outros 2 por execução de medida judicial de promoção e proteção de acolhimento em instituição ao abrigo 

do art.º 91º da lei de promoção e proteção de crianças e jovens em procedimento de emergência.  

Deste modo, o total daqueles que se mantiveram matriculados até final do ano e foram objeto de avaliação 

é de 36, correspondente a 5,9% do total de alunos avaliados no final do ano letivo no agrupamento (n=606). 

Quadro 4 - Alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente no ano letivo 2014/2015 

  

EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2014/ 15 
Alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente 

DOMÍNIO PREDOMINANTE DA 
INCAPACIDADE/DEFICIÊNCIA (CIF) 

Educação Pré-Escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo  

JI TR EB1/JI AVL EB SMB EB1/JI AVL EB SMB TOTAIS 

F M F M F M F M F M F M  

Sensoriais (audição)           1  1 

Sensoriais (visão)     1        1 

Funções 
Mentais 

Cognitivo     1 3 2 2 2 2 3 1 16 

Linguagem  3      1  1  1 6 

Emocional         1 5  1 7 

Neuromusculoesqueléticas e relacionadas 
com o movimento  1         1  2 

Aparelho cardiovascular dos sistemas 
hematológicos e imunológicos e do 

aparelho respiratório 
       

2 
 
  2   4 

Aparelho digestivo e dos sistemas 
metabólico e endócrino           1  1 

Geniturinárias e reprodutivas             0 

Voz e fala            1 1 

TOTAIS 0 4 0 0 2 3 4 5 3 10 6 4 41 

 4 0 5 9 
13  

10 
 

 4 14 
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Quadro 5 - Alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente no ano letivo 2015/2016 

 

No ano letivo 2015/ 16 o número total de alunos abrangidos por medidas previstas no decreto lei 3/2008, de 

7 de janeiro foi de 47, num universo de 567 alunos dos quatro ciclos de educação e ensino o que corresponde 

a 8,3% do total dos alunos avaliados no final do ano letivo, no agrupamento (n=567). 

Estes alunos são acompanhados por dois docentes de educação especial, um do quadro de agrupamento e 

outro contratado. 

 

C) Habilitações dos Encarregados de Educação 

As habilitações escolares dos encarregados da educação são muito baixas, existindo uma expressão 

significativa sem habilitações.3 Nalguns casos, sobre o pai, não existe informação sobre a sua situação.  

Relativamente à habilitação escolar das mães/encarregadas de educação, o número das que possuem 

habilitação/frequência acima do ensino básico é muito reduzido (Quadro 6).  

O ensino superior constitui uma qualificação pouco significativa do universo apresentado. 

                                                   

 

3 No estudo coordenado por Joaquim Azevedo e Conceição Portela, da Universidade Católica Portuguesa, sobre os resultados dos alunos nas 
provas finais e exames nacionais em 2013/14, publicamente divulgado em novembro de 2014, o agrupamento registava o segundo valor mais 
baixo na variável “habilitação dos pais” no universo dos estabelecimentos do ensino básico a nível nacional (5,7 anos). 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2015/ 16 
Alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente 

DOMÍNIO PREDOMINANTE DA 
INCAPACIDADE/DEFICIÊNCIA (CIF) 

Educação Pré-Escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo  

JI TR EB1/JI AVL EB SMB EB1/JI AVL EB SMB TOTAIS 

F M F M F M F M F M F M  

Sensoriais (audição)  1           1 

Sensoriais (visão)    1     1    2 

Funções 
Mentais 

Cognitivo      3 4 4 1  5 2 19 

Linguagem 2 3      1  2  2 10 

Emocional          1  5 6 

Neuromusculoesqueléticas e relacionadas 
com o movimento        1   1  2 

Aparelho cardiovascular dos sistemas 
hematológicos e imunológicos e do 

aparelho respiratório 
      2   1  1 4 

Aparelho urinário, digestivo e dos sistemas 
metabólico e endócrino 

          1  1 

Geniturinárias e reprodutivas             - 

Voz e fala 1           1 2 

TOTAIS 3 4 0 1 0 3 6 6 2 4 7 11 47 

 7 1 3 12  
6 

 
18 

 
 8 15 
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GRAU DE ENSINO 2014/15 2015/16 

Doutoramento - - 

Mestrado 1 2 

Pós-graduação 0 - 

Licenciatura 14 9 

Secundário 52 55 

3.º ciclo 111 114 

2.º ciclo 101 92 

1.º ciclo 106 104 

Sem habilitações 4 4 

Formação desconhecida 217 187 

TOTAIS 606 567 
Quadro 6 - Habilitação escolar das mães/encarregadas de educação, no ano letivo 2014/15 e 2015/16 

Fonte: MISI, serviços administrativos, Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela, 2014/15 e 2015/16 

 

No universo do total de alunos matriculados no ano letivo de 2014/2015 e 2015/16, estes encontram-se 

posicionados primordialmente no escalão A, enquanto o escalão B assume igualmente uma expressão também 

significativa.4 

CICLO DE EDUCAÇÃO E ENSINO 
ESCALÃO A ESCALÃO B TOTAL 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Educação pré-escolar 79 86 22 17 101 103 

1.º ciclo 153 161 33 24 186 185 

2.º ciclo 79 63 19 18 98 81 

3.º ciclo 75 72 24 37 99 109 

TOTAL 386 382 98 96 484 478 

Quadro 7 – N.º de alunos abrangidos por ASE, por ciclo de educação e ensino, durante o 1.º período letivo de 2014/2015 

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela, 2014/15 e 2015/16 

 

Como se pode constatar, a percentagem de alunos que usufrui da ação social escolar é muito alta, (79,9%) 

em 2014/15 e (84,3%) em 2015/16, o que reflete as condições socioeconómicas da comunidade em que o 

agrupamento se insere. 

Trata-se de um universo escolar marcadamente atravessado por graves carências socioeconómicas traduzidas 

                                                   

 

4 No estudo coordenado por Joaquim Azevedo e Conceição Portela, da Universidade Católica Portuguesa, sobre os resultados dos alunos nas 
provas finais e exames nacionais em 2013/14, publicamente divulgado em novembro de 2014, o registava o sétimo valor mais alto na variável 
“% de alunos com Escalão A da ASE” no universo dos estabelecimentos do ensino básico a nível nacional (54,7%). 
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nas elevadas percentagens de alunos abrangidos por subsídios, independentemente do ciclo de ensino e 

estabelecimento de ensino que frequentam. A este número, acresce ainda um outro conjunto de situações 

cuja situação de famílias e crianças/jovens não documentados ou com nacionalidade estrangeira, mas em 

situação de grave carência socioeconómica que não reúnem os critérios para a atribuição de subsídios pelas 

entidades oficiais e, em relação aos quais, o agrupamento tenta assegurar um conjunto de respostas básicas 

através da articulação com parceiros estratégicos. 

 

 

Capítulo	3|OFERTA	EDUCATIVA	

A) Atividades de enriquecimento  

São facultadas atividades de enriquecimento curricular e atividades extracurriculares, em várias áreas de 

formação pessoal, artística, desportiva e social dos alunos, com o objetivo de contribuir para uma melhor 

inserção na comunidade e como forma de promover a disciplina e o sucesso escolar. 

Estas atividades, projetos e clubes, constituem-se como uma mais-valia na formação integral dos alunos e 

resultam não só de um esforço interno dos atores educativos, mas também da valorização do papel da 

comunidade educativa, no contexto da autonomia cultural, promovendo o desenvolvimento de projetos de 

parceria com entidades que acrescentam mais-valias socioculturais, pedagógicas e materiais, contribuindo, 

desta forma, para um aumento da capacidade de resposta e organização, à evolução das necessidades dos 

alunos. 

No jardim de infância Tomás Ribeiro existem as atividades de animação e de apoio à família (AAAF), sob a 

gestão da Câmara Municipal de Oeiras. 

Os alunos do 1.º ciclo, beneficiam de atividades de enriquecimento curricular no âmbito das expressões 

artísticas e desportivas. 

Para os 2.º e 3.º ciclos, considerando as características da população escolar, a escola oferece várias 

oportunidades de preenchimento dos tempos livres, numa perspetiva educativa e de enriquecimento cultural, 

artístico, desportivo, de diminuição do insucesso e prevenção do abandono, através de diversos projetos e 

clubes. 

 

B) Projetos 

Como projetos, envolvendo parcerias externas, quer de apoio e interligação com a comunidade local, quer 

de cooperação com comunidades de âmbito nacional e europeu, temos: 

• Associação de Literatura, Literacia e Mediação (ALEM) 

• Aprender a empreender  

• Biblioteca Escolar/Centro de Recursos 

• Biblioteca Municipal de Carnaxide 
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• Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da CERCIOEIRAS 

• Secção Europeia de Língua Francesa (SELF) Centre de passation 

• Orquestra Geração 

• Programa de Saúde Escolar 

• Programa Escola Segura 

• Entrecul E6g 

• Projeto Crescer a Brincar (Pré e Primeiro Ciclo) 

• Projeto Escxel 

• Equipa Local de rendimento Social de Inserção de Carnaxide (RSI) 

• Eu Passo (2.º ciclo) 

• Eco-escolas 

 

 

C) Clubes 

Resultante de um esforço para ampliar o espaço educativo, cativando os alunos para o gosto pela vida escolar, 

permitindo a criação de hábitos de trabalho, de disciplina e de modos de vida saudável, da interiorização da 

regra e do respeito por si e pelo outro, contribuindo para o reforço da autoestima e para a promoção da 

valorização pessoal e de grupo, e, consequentemente, para a promoção do sucesso escolar, o Agrupamento 

faculta os seguintes clubes: 

• Clube de informática 

• Reciclarte 

• Espaço Ciência 

• Clube de Xadrez 

• Ateliê de PNL 

• Oficina da Leitura à Escrita 

• Clube de Teatro 

• Clube de Artes Plásticas 

• Clube de Karaté 

• Desporto Escolar 

 

 

D) Parcerias desenvolvidas 

Na atualidade, a escola deve ser encarada como mais um dos serviços públicos de intervenção comunitária, 

desempenhando um papel formativo e facilitador de inserção social. Numa escola democrática e cada vez 

mais aberta à comunidade e ao meio envolvente – na qual se evitam isolamentos, mas viabilizam ações 

conjuntas – torna-se cada vez mais evidente a inevitabilidade do estabelecimento de parcerias. 

Assim, para a prossecução do projeto educativo das escolas do agrupamento, são solicitados a intervir, sempre 

que necessário: 
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• Câmara Municipal de Oeiras; 

• União das Freguesias Carnaxide e Queijas; 

• Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras – Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados Linda-a-Velha; 

• Programa Escolhas; 

• Associação de Solidariedade Social Assomada; 

• Associação de Solidariedade Imigrante; 

• Clube de Jovens de Outurela; 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras; 

• Equipa Lisboa 1 da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais; 

• Polícia de Segurança Pública – Escola Segura 

• Instituto de Segurança Social – Equipa local do RSI 

• S.A.B.E. – Serviço de Apoio à Biblioteca Escolar 

• Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa; 

• Eco-escolas; 

• Associação Literatura Literacia e Mediação (ALEM) 

• Jerónimo Martins – Pingo Doce; 

• Pontualmente, outras Instituições. 

 

 

 

Capítulo	4|	CARACTERIZAÇÃO	

A) Constituição do agrupamento/ Espaços físicos 

 

Escola básica Sophia de Mello Breyner 

A estrutura física da escola EB Sophia de Mello Breyner é composta por três blocos de dois pisos, identificados 

por bloco A, bloco B e bloco C, um pavilhão gimnodesportivo e espaços exteriores. 

A escola tem 26 salas de aula, possuindo ainda salas para realização de outras atividades curriculares, não 

curriculares e extracurriculares. 

Os espaços exteriores são bastantes condicionados, principalmente pela falta de espaços próprios para prática 

de atividades durante os intervalos, o que implica alguma atividade mais movimentada junto das várias salas 

dos pisos 0 (zero). Não se pode deixar de referir o facto de não existir um espaço (desportivo) polivalente, ao 

ar livre, com marcações, de modo a que os alunos o possam utilizar, quer nas aulas quer nos intervalos. 
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Escola básica do 1.º ciclo com jardim de infância Amélia Vieira Luís 

A EB1 c/ JI Amélia Vieira Luís é constituída por 2 edifícios, 1 dos quais é do tipo “Plano Centenário”, com 

duas entradas, e um espaço para recreio ao ar livre. 

Possui 12 salas de aula para o 1.º ciclo e 2 salas de pré-escolar, assim como salas para a realização de outras 

atividades curriculares, não curriculares e extracurriculares. 

 

Jardim de Infância Tomás Ribeiro 

O Jardim de Infância Tomás Ribeiro é constituindo por um piso composto por 4 salas de aula e espaços para 

a realização de outras atividades curriculares e não curriculares. Possui ainda um espaço exterior com várias 

valências. 

 

B) Recursos Logísticos 

• Biblioteca escolar/Centro de recursos escolares da escola sede 

• Biblioteca escolar/Centro de recursos escolares da EB1 c/ JI Amélia Vieira Luís 

• Sala dos diretores de turma da escola sede 

• Salas de informática da escola sede 

• Sala de audiovisuais da escola sede 

• Loja social 

• Pavilhão gimnodesportivo da escola sede 

• Sala de convívio dos alunos da escola sede 

• Parque infantil do JI Tomás Ribeiro 

• Serviço de ação social escolar 

• Papelaria da escola sede 

• Bufete da escola sede 

• Refeitórios das escolas do agrupamento 

• Posto médico da escola sede 

• Serviços administrativos na escola sede 

• Sala de professores nas escolas do agrupamento 

 

C) Recursos Humanos 

No ano letivo 2015/2016, o corpo docente em exercício efetivo de funções no agrupamento integrava um 

total de 54 professores nos diferentes ciclos de educação e ensino,5 conforme se apresenta no quadro 4. 

                                                   

 

5 Em 2006/07, à data da apresentação da primeira proposta no Programa TEIP, o agrupamento tinha 72 docentes em exercício de funções. 
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Nível de ensino 

Q.A. Q.Z.P. Contratado Totais 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Educadores 5 4 1 1 2 2 08 7 

1.º ciclo 8 7 0 0 10 9 18 16 

2.º e 3.º ciclos 11 11 2 2 16 17 29 30 

Quadro 8 - Pessoal docente e sua distribuição por nível de ensino/tipo de vínculo 

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela 

 

A estabilidade do corpo docente é fator decisivo na promoção do sucesso escolar dos alunos, como 

amplamente mencionado na literatura científica. Este é um dos mais graves constrangimentos que este 

agrupamento tem vindo a enfrentar, com especial incidência nos últimos anos. Tratando-se de um problema 

estrutural que afeta o sistema educativo português, o processo de contratação de professores é um fator de 

permanente instabilidade que tem implicado o atraso no arranque efetivo das atividades letivas em diferentes 

disciplinas e turmas, constituindo também um obstáculo de monta à apresentação de projetos e propostas 

mais consistentes pela impossibilidade de fixação do corpo docente.  

As estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, conforme expresso no regulamento interno, são 

constituídas por cinco departamentos (Quadro 9). 

 

Designação dos departamentos Grupos de recrutamento incluídos 
no departamento 

Educação pré-escolar 100 

1.º ciclo 110; 120 

Línguas 
Ciências Humanas e Sociais 

200; 220; 300; 320; 330. 
200; 290; 400; 420. 

Matemática e Ciências experimentais 230; 500; 510; 520; 530. 

Expressões 240; 250; 260, 600; 620; 910. 

Quadro 9 - Estruturas de coordenação e supervisão pedagógica 

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela 

 

No ano letivo 2015/16 o agrupamento integra um total de 41 funcionários não docentes que se distribuem por 

diferentes categorias, conforme se apresenta no Quadro 10. 

CATEGORIA VÍNCULO À ENTIDADE 

Assistentes operacionais (31) 
31 - Contrato de trabalho a tempo indeterminado/ Quadro (1 em situação de 
baixa prolongada) 

Assistentes técnicos (7) 7 - Contrato de trabalho a tempo indeterminado/ Quadro 

Equipa multidisciplinar (3) 
(aprovada no âmbito do Projeto 
TEIP para o ano letivo 2014/15) 

1 Assistente social (horário completo) 
1 Mediadora escolar (horário completo) 
1 Psicóloga (horário parcial de 20 horas). 

Quadro 10 - Pessoal não docente, com vínculo à entidade  

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela, 2015/16 
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D) Organização do agrupamento 

 

	

Capítulo	5|	AÇÃO	PEDAGÓGICA	

Após a análise estatística recolhida no processo de avaliação interna e externa em português e matemática 

nas provas finais de 4.º e 6.º ano, dos exames nacionais de 9.º ano, da indisciplina, e da análise dos restantes 

indicadores, referidos no relatório TEIP e apresentados nos Quadros 12 a 14. Foram identificadas as áreas 

mais problemáticas: aprendizagens; abandono, indisciplina e absentismo; gestão e organização; família, 

comunidade e parcerias, de forma a elencar as metas desejáveis a alcançar no final da vigência do presente 

projeto



Todos juntos num mundo melhor 
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ÁREA/PROBLEMA INDICADORES METAS MONITORIZAÇÃO EVIDÊNCIAS 

1 Sucesso escolar 

 

- Taxas de sucesso, por ciclo de ensino, na 
avaliação interna; 

- Melhorar pelo menos 5pp.; 

 
- Pautas de avaliação final; 

- Relatório TEIP. 

 2014/15 2015/16 

1.º ciclo 90,4% 89,3% 
2.º ciclo 72,9% 86,4% 

3.º ciclo 78,7% 89,4% 

- Taxas de sucesso na avaliação externa 
(português e matemática): exames nacionais do 
9.º ano. 

- Melhorar pelo menos 5pp.; 
- Pautas das provas finais; 

- Relatório TEIP. 

 2014/15 2015/!6 

Português 47,1% 69,2% 

Matemática 11,8% 11,5% 

- Percentagem de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas/áreas 
disciplinares. 

- Melhorar pelo menos 4pp.; 
- Pautas de avaliação final; 

- Relatório TEIP. 

 2014/15 2015/16 

1.º ciclo 75,8% 39,8% 

2.º ciclo 32,2% 39,8% 
3.º ciclo 44,8% 53,1% 

2 
Abandono, indisciplina e 

absentismo 

 

- Percentagem de alunos em situação de 
absentismo/abandono; 

- Total de ocorrências disciplinares; 

- Total de alunos (N/%) envolvidos em 
ocorrências disciplinares; 

- Total de medidas disciplinares aplicadas (MC e 
MDS); 

- Alunos com processo de promoção e proteção. 

- Redução em 25% do total de 
alunos em situação de 
absentismo/ abandono; 

- Reduzir em 15% do total de 
medidas disciplinares 
aplicadas. 

- Registo de assiduidade; 

- Registo das participações 
disciplinares; 

- Relatório TEIP. 

 Abandono/ Absentismo 

2014/15 2015/16 

2.º ciclo 10,17% 4,12% 
3.º ciclo 1,60% 1,52% 

 Indisciplina 
2014/15 2015/16 

Total ocorrências 399 350 
Total alunos 

envolvidos 
110 100 

Total medidas 94 53 

3 

Aprendizagens: 
acompanhamento do 

percurso escolar dos alunos 
por parte dos encarregados 

de educação. 

- % média de presenças dos encarregados de 
educação em reuniões finais de período; 
- Número de solicitações feitas à PSP - Programa 
Escola Segura para convocação dos encarregados 
de educação; 
- Número de alunos com processos de promoção 
e proteção (judiciais e da CPCJ Oeiras); 

- Aumentar a participação dos 
pais e/ou encarregados de 
educação na vida escolar dos 
seus educandos; 

- Atas dos conselhos de turma; 
- Grelhas. 

 2014/15 2015/16 

Reunião EE. 45,5% 50% 

PSP 12 21 

CPCJ/ECJ/DGRSP 78 67 



Todos juntos num mundo melhor 
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4 

Família, Comunidade e 
Parcerias: agravamento das 

condições sociais e 
económicas na comunidade 

educativa. 

- Taxa média de alunos subsidiados (ASE); 
- Número de alunos com necessidade reforço 
alimentar na escola;  
- Atendimentos da equipa multidisciplinar 
(intervenção social) por motivo de carências 
sociais e económicas na comunidade educativa; 
- Número de solicitações e movimentos da loja 
social do agrupamento; 
- Articulações com entidades parceiras no 
âmbito da ação social para resposta às situações 
dos agregados familiares. 

- Dar resposta a todas as 
solicitações apresentadas ao 
agrupamento 

- Programa Inovar; 
- Grelhas. 

 2014/15 2015/16 

ASE 484 478 

Reforço 
Alimentar 

226 184 

Atend. Interv. 
Social 

294 457 

Loja Social 123 147 

Art. entidades 
parceiras 

327 384 

5 

Família, comunidade e 
parcerias: baixas qualificações 
escolares e profissionais dos 
encarregados de educação e 
comunidade envolvente. 

 
- Qualificação escolar dos encarregados de 
educação; 
- (Não)Inserção dos encarregados de educação no 
mercado de trabalho; 
 

- Sempre que solicitados, 
colaborar no 
encaminhamento dos pais/ 
encarregados de educação 
para ações de qualificação 
escolar e/ou procura ativa de 
emprego. 

- Programa Inovar; 

 

6 
Melhorar a imagem e a 
comunicação interna e externa 
do agrupamento  

- Disponibilização dos documentos estruturantes do 
agrupamento na secretaria e na página virtual da 
escola; 
- Regularidade na atualização da página virtual da 
escola; 
- Facilitar a comunicação entre a comunidade 
educativa através do e-mail institucional; 
- Página do facebook do agrupamento; 
- Colocar uma “caixa” de sugestões nas três 
escolas do agrupamento (a iniciar em 2016/17); 

 
- Facilitar a circulação da 
informação; 
- Promover a imagem do 
agrupamento; 
- Criação de um e-mail 
instituição para PD e PND; 
- Divulgação atualizada de 
informação de interesse para 
a comunidade educativa na 
página do facebook do 
agrupamento. 
 
 

- Página virtual do 
agrupamento; 
- Facebook do agrupamento; 
- Secretaria da sede do 
agrupamento; 
- Afixação das atas do conselho 
geral e conselho pedagógico em 
placards próprios. 

- Número de visualizações na página virtual 
e no facebook do agrupamento 
- Aumento da utilização do e-mail 
institucional; 

Quadro 11 - Identificação das áreas de intervenção e problemas priorizados para o quadriénio 2016-20 

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela 
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Foram identificadas as seguintes áreas problemáticas no Agrupamento: resultados escolares, indisciplina e 

abandono. Da análise dos gráficos ilustrativos da avaliação interna, bem como na externa, verifica-se uma 

tendência de melhoria a nível dos resultados escolares nos vários ciclos.  

Em relação ao abandono e absentismo, verifica-se, a nível do 1.º e 2.º ciclos uma tendência de manutenção 

dos valores, enquanto se observa um decréscimo ao nível do 3.º ciclo. 

No que se refere à indisciplina, verifica-se que a tendência foi de subida do número de ocorrências bem como 

das medidas disciplinares aplicadas. 

O plano de ação de melhoria, no eixo de apoio à melhoria das aprendizagens preconizou as seguintes ações:  

1. Coadjuvação nas disciplinas de português e matemática nos três níveis de ensino; 

2. Voluntariado da Leitura; 

3. Mentorias; 

4. Articulação curricular. 

Em relação à prevenção do abandono, absentismo e indisciplina, continuou-se com a ação da Equipa de 

Promoção do Sucesso Educativo. 

 

A) Resultados escolares: internos e externos 

O sucesso escolar dos alunos é uma das metas do projeto educativo do agrupamento. Assim, ao longo dos 

últimos anos, têm sido implementadas várias ações, no sentido de colmatar as dificuldades identificadas nos 

alunos. 

Avaliação Interna - Português e Matemática 

2014/15 2015/ 16 

Ano de 

escolaridade 
Nº total de 

alunos 
avaliados 

Alunos com níveis positivos 

Ano de 
escolaridade 

Nº total 
de alunos 
avaliados 

Alunos com níveis positivos 

Português Matemática Português Matemática 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

1.º ano 66 51 77,27% 59 89,39% 1.º ano 38 25 65,79% 30 78,95% 

2.º ano 55 42 76,36% 46 83,64% 2.º ano 70 52 74,29% 54 77,14% 

3.º ano 55 44 80,00% 45 81,82% 3.º ano 54 47 87,04% 44 81,48% 

4.º ano 43 38 88,37% 39 90,70% 4.º ano 43 39 90,70% 36 83,72% 

5.º ano 48 27 56,25% 20 41,67% 5º ano 51 32 62,75% 32 62,75% 

6.º ano 70 42 60,00% 41 58,57% 6.º ano 37 23 62,16% 26 70,27% 

7.º ano 43 14 32,56% 11 25,58% 7.º ano 54 38 70,37% 40 74,07% 

8.º ano 32 20 62,50% 16 50,00% 8.º ano 31 17 54,84% 26 83,87% 

9.º ano 19 12 63,16% 8 42,11% 9.º ano 28 14 50,00% 16 57,14% 

Quadro 12 - Resultados das avaliações internas no 3.º período dos anos letivos de 2014/15 e 2015/16  

Fonte: Relatório Final TEIP 2014/15, 2015/16 e PROJETO TEIP III 
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Analisando a média percentual, nas disciplinas de português e matemática, nos vários ciclos de ensino, 

verificamos que a taxa de sucesso é maior nos dois anos letivos, no 1.º ciclo e variável entre o 2.º e 3.º ciclo. 

N.º de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas / 

áreas disciplinares na avaliação do 3.º período 

 

2014/15 2015/ 16 

Ano de 
escolaridade 

Nº total 
de 

alunos 
avaliados 

Alunos com classificação 
positiva a todas as 
disciplinas/ áreas 

disciplinares 

Ano de 
escolaridade 

Nº total 
de alunos 
avaliados 

Alunos com classificação 
positiva a todas as 
disciplinas/ áreas 

disciplinares 

N.º % N.º % 

1.º ano 66 44 66,67% 1.º ano 38 25 55,79% 

2.º ano 55 41 74,55% 2.º ano 70 47 67,14% 

3.º ano 55 42 76,36% 3.º ano 54 40 74,07% 

4.º ano 43 39 90,70% 4.º ano 43 33 76,74% 

5.º ano 48 12 25,00% 5.º ano 51 21 41,18% 

6.º ano 70 26 37,14% 6.º ano 37 14 37,84% 

7.º ano 59 24 40,68% 7.º ano 54 24 44,44% 

8.º ano 32 9 28,13% 8.º ano 31 16 51,61% 

9.º ano 34 23 67,65% 9.º ano 28 20 71,43% 

Quadro 13 – Alunos com classificação positiva em todas as disciplinas, no 3.º período em 2014/ 15 e 2015/16 

Fonte: Relatório Final TEIP 2014/15, 2015/ 16 e PROJETO TEIP III 

 

Após a análise do quadro, podemos concluir que no 1.º ciclo se verifica a transição de mais alunos com 

classificação positiva a todas as disciplinas/áreas disciplinares, sendo o 2.º ciclo, aquele que apresenta a taxa 

mais baixa de alunos nestas condições. 

 

Avaliação Externa 

Prova: Português - 4.º Ano (Prova 41) Taxa de sucesso Classificação média 

 N.º total de níveis 
No 

Agrupamento 
A nível 

Nacional 

Diferença entre 
o valor 

alcançado no 
Agrupamento e 
a nível Nacional 

No 
Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado no 
Agrupamento e a 

nível Nacional 
Ano 

letivo 
5 4 3 2 1 

14/15 0 3 15 22 1 43,90% 85,64% -41,74% 2,49 3,37 -0,88 

 

Prova: Matemática - 4.º Ano (Prova 42) Taxa de sucesso Classificação média 

 N.º total de níveis 
No 

Agrupamento 
A nível 

Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional 

No 
Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional 
Ano letivo 5 4 3 2 1 

14/15 0 2 2 20 17 9,76% 69,47% -59,71% 1,73 3,07 -1,34 
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Prova: Português - 6.º Ano (Prova 61) Taxa de sucesso Classificação média 

  N.º total de níveis 
No Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional 

No 
Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional 
Ano 

letivo 
5 4 3 2 1 

14/15 0 3 20 31 1 41,82% 75,57% -33,75% 2,45 3,08 -0,63 

 

Prova: Matemática - 6.º Ano (Prova 62) Taxa de sucesso Classificação média 

 N.º total de níveis 
No 

Agrupamento 
A nível 

Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional 

No 
Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional Ano letivo 5 4 3 2 1 

14/15 0 0 3 24 28 5,45% 52,99% -47,54% 1,55 2,71 -1,16 

 

Prova: Português - 9.º Ano (Prova 91) Taxa de sucesso Classificação média 

 N.º total de níveis 
No 

Agrupamento 
A nível 

Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional 

No 
Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional 
Ano 

letivo 
5 4 3 2 1 

14/15 0 0 11 7 1 57,89% 75,65% -17,76% 2,53 3,02 -0,49 

15/16 0 1 17 8 0 69,23% 71,21% -1,98% 2,73% 2,95% -0,22% 

 

Prova: Matemática - 9.º Ano (Prova 92) Taxa de sucesso Classificação média 

 N.º total de níveis 
No 

Agrupamento 
A nível 

Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível 
Nacional 

No 
Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Diferença entre o 
valor alcançado 
no Agrupamento 

e a nível Nacional Ano letivo 5 4 3 2 1 

14/15 0 1 1 5 12 10,53% 47,14% -36,61% 1,53 2,61 -1,08 

15/16 0 0 3 13 10 11,54% 46,42% -34,88% 1,73% 2,55% -0,82% 

Quadro 14 – Dados da avaliação externa 

Fonte: Relatório Final TEIP 2014/15, 2015/ 16 e PROJETO TEIP III 

 

A nível da avaliação externa, após análise das tabelas, podemos verificar que o agrupamento ainda se 

encontra com uma taxa de sucesso inferior à taxa de sucesso a nível Nacional, em todas as provas realizadas. 

Após análise das duas tabelas acima apresentadas, verifica-se que houve uma melhoria significativa dos 

resultados obtidos pelos alunos na prova final de português – código 91. Quanto à prova final de matemática 

– código 92, verifica-se que não houve grande evolução nos resultados obtidos.  
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B) Taxas de retenção 

Ciclo de Ensino 

N.º total de alunos 
inscritos no EB Regular 

N.º total de alunos 
retidos 

Taxa de insucesso 
escolar 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

1.º ciclo 219 208 22 27 12,3% 10,6% 

2.º ciclo 118 97 44 12 37,3% 12,4% 

3.º ciclo 94 101 20 12 21,28% 11,9% 

VOC 16 14 2 0 12,5% 0% 

Quadro 15 – Taxas de retenção 

Fonte: Relatório Final TEIP 2014/15, 2015/16 e PROJETO TEIP III 

 

Conforme podemos constatar pela leitura da tabela anterior, é no 2.º ciclo que se registam as taxas mais 

elevadas de retenção. 

 

C) Indisciplina 

O quotidiano das escolas do agrupamento é marcado por um elevado grau de conflitualidade. Os problemas 

do bairro são, muitas vezes, transportados para dentro do espaço escolar e a tendência para a agressividade 

e a violência, sob as mais variadas formas, é uma constante por parte de muitos alunos e famílias. Neste 

campo, o envolvimento de alguns alunos na prática de ilícitos, tanto nos bairros como fora deles, e a violência 

étnica, seja ao nível de confrontos entre elementos de uma mesma origem étnica, seja ao nível de diferentes 

origens, nomeadamente entre alunos e famílias de origem africana e cigana, merecem especial atenção no 

agrupamento. 

Quadro 16 – Indisciplina nos anos letivos 2014/ 15 e 2015/16  

Fonte: Relatório TEIP e PROJETO TEIP III 

 

O número de participações é significativo, em todos os ciclos de ensino, ainda que, a maioria dos casos seja 

resolvida com a aplicação de medidas educativas. O 2.º ciclo é onde se regista o maior número de 

participações disciplinares. 

 

 

 

 

Ano 
Letivo 

Total de 
alunos 

inscritos 
(exceto os 

transferidos) 

Total de 
Ocorrências 

Total de 
Alunos 

Envolvidos 
em 

Ocorrências 

% de alunos 
envolvidos 

em 
ocorrências 

N.º de 
ocorrências 
por aluno 

N.º total de 
medidas (*) MD = 

MC + MDS 
% de 
MDS 

N.º de 
medidas 

disciplinares 
por aluno 

MC MDS 

2014/15 462 399 110 23,8% 3,63 43 51 94 54,3% 0,20 

2015/16 437 350 100 22,9% 3,50 27 26 53 49,1% 0,12 
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D) Abandono / Absentismo 

 

2.º ciclo do ensino básico 

Número total de alunos – 2.º CEB 

 

Ano letivo Inscritos 

Retidos/ 
Excluídos por 
excesso de 
faltas (EF) 

Anulação de 
matrícula (AM) 

Abandono no 
decurso do ano 

(A) 

Interrupção 
precoce do 

percurso escolar 
(IPPE) 

Taxa de 
interrupção 
precoce do 

percurso escolar 
(TIPPE) 

2014/ 15 118 12 0 0 12 10,17% 
2015/16 97 0 4 0 4 4,12% 

Quadro 17 – Abandono e absentismo no 2.º ciclo 

 

 

3.º ciclo do ensino básico 

Número total de alunos no 3.º CEB 

 

Ano letivo Inscritos 

Retidos/ 
Excluídos por 
excesso de 
faltas (EF) 

Anulação de 
matrícula 

(AM) 

Abandono no 
decurso do 

ano 
(A) 

Interrupção 
precoce do 

percurso escolar 
(IPPE) 

Taxa de 
interrupção 
precoce do 

percurso escolar 
(TIPPE) 

2014/ 15 125 2 0 0 2 1,60% 
2015/16 132 0 2 0 2 1,52% 

Quadro 18 – Abandono e absentismo no 3.º ciclo 

Fonte: Relatório TEIP 2014/15 e PROJETO TEIPIII 

 

A taxa de interrupção precoce do percurso escolar é menor no 3.º ciclo tendo mesmo vindo a diminuir. 

No 2.º ciclo, apesar de ter vindo a diminuir, continua a verificar-se neste ciclo de ensino a maior percentagem 

de abandono/ absentismo. 

 

 

Capítulo	6|	O	AGRUPAMENTO	QUE	QUEREMOS	

Como objetivos estratégicos pretendemos: 

• Melhorar as taxas de sucesso e de transição; 

• Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

• Diversificar as práticas pedagógicas; 

• Valorizar as aprendizagens dos alunos; 
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• Prevenir e combater a indisciplina; 

• Reforçar os circuitos de divulgação da informação; 

• Promover a participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos. 

• Maior aproximação com a comunidade envolvente. 

 

 

Capítulo	7|	AVALIAÇÃO	

A avaliação do Projeto Educativo torna-se uma necessidade real, uma vez que é fundamental compreender 

de forma objetiva e sistemática o que está a resultar e/ou a falhar na sua implementação. Assim, serão 

criados vários instrumentos de avaliação.  

Assim serão utilizados vários instrumentos de avaliação já utilizados, designadamente pela equipa de 

autoavaliação, relatório TEIP, para além de outros que se venham a tornar necessários. 
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“Mas a escola deve ser sempre o despertar para um mundo novo, um território de diferença, com um 

alcance que esteja para além do quotidiano vivido. A escola não é o prolongamento do jardim das 

brincadeiras, nem do pátio do bairro social, deve representar uma proposta de elevação cultural, de 

promoção da cidadania e do exercício da curiosidade como fator de progresso.” 

Mário de Carvalho 

 

 


