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«- Eu procuro amigos. Que quer dizer "cativar"? 

- É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa "criar laços..." 

- Criar laços? 

- Exactamente, disse a raposa. Tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a cem mil 

outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não 

passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos 

necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo... 

- Começo a compreender, disse o principezinho. Existe uma flor... eu creio que ela me cativou...» 

 
Antoine Saint-Exupery, "O Principezinho" 
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PREÂMBULO 

 

«Perante os outros e a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições de 

equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de formar 

pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos.(…) 

As humanidades hoje têm de ligar educação, cultura e ciência, saber e saber fazer. O processo da 

criação e da inovação tem de ser visto relativamente ao poeta, ao artista, ao artesão, ao cientista, ao 

desportista, ao técnico – em suma à pessoa concreta que todos somos. Um perfil de base humanista 

significa a consideração de uma sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana como valores 

fundamentais. Daí considerarmos as aprendizagens como centro do processo educativo, a inclusão 

como exigência, a contribuição para o desenvolvimento sustentável como desafio, já que temos de 

criar condições de adaptabilidade e de estabilidade, visando valorizar o saber. E a compreensão da 

realidade obriga a uma referência comum de rigor e atenção às diferenças.* 

 Guilherme d’Oliveira Martins, in Perfil dos Alunos 

 

 

 

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

por isso, servir permanentemente de ponto de referência e orientação na atuação de todos os elementos 

da Comunidade Educativa em que a escola se insere, em prol da formação de pessoas e cidadãos cada 

vez mais cultos, autónomos, responsáveis, solidários e democraticamente comprometidos na construção 

de um destino comum e de uma sociedade melhor. 

 

O Projeto Educativo representa assim uma oportunidade para a inovação e mudança estrutural do contexto 

educativo local, de acordo com as necessidades conjunturais identificadas nos diversos relatórios 

elaborados pela equipa de autoavaliação e pelo constante auscultar da comunidade educativa, de forma a 

alcançar as metas definidas e o cumprimento da Missão e Visão do Agrupamento de Escolas de São 

Martinho. 

  

Com o presente projeto, pretendemos fazer um diagnóstico dos constrangimentos e potencialidades do 

nosso Agrupamento e definir estratégias para colmatar e desenvolver o pretendido, as quais traçam as 

nossas linhas de atuação e servem de referência e garantia da coerência e eficiência do nosso plano de 

ação. 



5 

 

 

1. O AGRUPAMENTO 

 

O Agrupamento de Escolas de São Martinho tem a sua sede na escola básica com o mesmo nome, situada 

na freguesia de Vila Nova do Campo, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto.  

O Agrupamento integra estabelecimentos de educação e ensino de três freguesias, sendo uma Vila Nova 

do Campo, fruto da agregação de São Mamede de Negrelos, São Salvador do Campo e São Martinho do 

Campo e as outras duas, Roriz e Vilarinho, todas com o estatuto de Vila.  

O Agrupamento de Escolas procura articular pedagogicamente o pré-escolar com os três ciclos do ensino 

básico, ao mesmo tempo que procura manter-se em constante articulação com o meio envolvente, 

desenvolvendo projetos culturais e formativos e respondendo a necessidades socio-económicas. 

 

1.1.  Escolas que compõem o Agrupamento 

 

 EB da Costa                              EB de São Martinho                      EB do Olival 

  

  EB da Quelha                            EB da Ribeira                                EB da Lage 

 

Vila de Roriz  

Há nesta freguesia duas escolas: a EB da Costa e a EB da Ribeira. 

A EB da Costa abriu como Centro Escolar em setembro de 2011, projetado e construído pela Câmara 

Municipal de Santo Tirso. Possui duas salas do pré-escolar com uma anexa para atividades de complemento 

curricular e prolongamento de horário, quatro do primeiro ciclo e mais três para atendimento, reuniões e 

funcionamento da Associação de Pais. Possui também uma cantina, um espaço polivalente, balneários e 

uma biblioteca inserida na rede de bibliotecas escolares. Tem ainda um polivalente desportivo descoberto 

e um vasto espaço envolvente com um parque infantil e zonas ajardinadas. 
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A EB da Ribeira é uma escola do tipo Plano Centenário, construída em 1962 em terreno doado pelo Dr. 

Almeida e Costa. Foi restaurada e ampliada em 1991 pela Câmara Municipal de Santo Tirso. Comporta os 

seguintes espaços: uma sala do pré-escolar e duas salas de aula do 1.º ciclo, para além de outras onde 

funcionam as atividades de enriquecimento curricular e prolongamentos. Tem ainda uma biblioteca, uma 

sala de professores, uma cozinha, um refeitório e um logradouro com parque infantil. 

 

Vila Nova do Campo 

Há nesta freguesia três escolas: a EB do Olival, a EB de São Martinho do Campo e a EB da Quelha.   

Na zona de São Mamede de Negrelos funciona a escola EB do Olival, sendo constituída por um edifício do 

tipo P3, inaugurado em 1991. No interior do edifício existem duas salas de aula, uma sala do pré-escolar, 

duas salas para atividades de enriquecimento curricular e outra onde funciona uma biblioteca inserida na 

rede de bibliotecas escolares. Tem também uma cantina, uma sala de professores e uma área exterior com 

aproximadamente 1500 m2, onde decorrem os intervalos e onde se localiza um parque infantil. Ao lado da 

escola existe o Parque do Olival, uma zona verde de importância para a freguesia e para o concelho. 

Na zona de São Martinho do Campo, lugar de Escorregadoura, funciona a antiga escola básica integrada 

(Experiência pioneira na região norte do país e com quase trinta anos de vida), hoje EB de São Martinho do 

Campo.    

A EB de São Martinho do Campo é composta por três edifícios: o mais antigo é um edifício tipo P3, com oito 

salas de aula onde funciona uma sala do pré-escolar, seis salas do 1º ciclo e uma sala para a Unidade de 

Ensino Estruturado (Autismo). Tem também uma sala destinada a apoios educativos. Possui igualmente um 

espaço ocupado pela equipa da Educação Especial, uma sala de professores, outra destinada à Associação 

de Pais e uma sala mais pequena onde se encontra o arquivo morto do agrupamento. No exterior possui 

um parque infantil, um polivalente desportivo e uma zona ajardinada. Este espaço foi recentemente 

intervencionado pela autarquia.   

Na ligação entre este edifício e outro, onde funcionam os restantes ciclos e os diversos serviços escolares, 

há um conjunto de três salas pré-fabricadas, funcionando exclusivamente como arrumos. 

O edifício maior e mais recente concentra os serviços centrais e a Direção do Agrupamento. É um edifício 

com três corpos ligados entre si e onde existem vinte e cinco salas de aula, um Centro de Recursos 

(Biblioteca, Sala de Informática e Ludoteca), uma sala de Informática, um Gabinete do Serviço de Psicologia 

e Orientação uma sala dos Diretores de Turma, duas salas dos professores, uma sala do pessoal não 

docente e um espaço adaptado onde funciona o Gabinete de Apoio ao Aluno. Possui ainda os Serviços 

Administrativos, a reprografia, a papelaria, o polivalente dos alunos, o bufete, a cantina, as instalações 

sanitárias e as arrecadações. Dentro do vasto recinto escolar existe ainda um pavilhão gimnodesportivo 

com dois espaços desportivos funcionais, com balneários, arrecadação, sala de apoio e casa da caldeira. 

Há ainda um espaço desportivo exterior, com uma pista de atletismo, dois campos de basquetebol, um de 

andebol, um de ténis, uma caixa de saltos e os balneários. 

Na zona de São Salvador do Campo existe a EB da Quelha. O edifício é do tipo Plano Centenário, com 

duas salas de aula do 1.º ciclo, uma sala do pré-escolar e uma biblioteca escolar. Tem também uma cantina, 

instalações sanitárias e um recreio amplo e com vegetação.  
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Vila de Vilarinho  

Há nesta freguesia apenas uma escola: a EB da Lage. 

A EB da Lage é uma escola do tipo Plano Centenário, com dois pisos e oito salas, estando duas ocupadas 

com o pré-escolar, quatro como salas de aula do 1.º ciclo e outra onde funcionam atividades de 

enriquecimento curricular. Há também uma biblioteca escolar integrada na rede nacional a funcionar na 

oitava sala e um polivalente que serve igualmente de refeitório e cozinha. Há ainda instalações sanitárias, 

dois pequenos pátios cobertos e um logradouro amplo e vedado, estando uma parte do espaço adaptado a 

um campo de futebol. 

 

1.2. O Meio Envolvente 

 

As freguesias que fazem parte deste Agrupamento pertencem ao extremo nascente do concelho de Santo 

Tirso e situam-se no limite do distrito do Porto, confrontando mesmo com o distrito de Braga. 

O meio local assentava economicamente na indústria têxtil e de confecção, outrora com relevância superior, 

uma vez que era um dos pólos mais industrializados do concelho e da região do Vale do Ave. Não se poderá, 

contudo, ignorar que uma percentagem da população ainda se dedica à agricultura, havendo algumas 

estufas de hortícolas e alguma produção vinícola. Num passado mais recente, o comércio tem surgido como 

alternativa ao encerramento de empresas fabris, sendo um setor em expansão, para além de uma pequena 

franja da população que se dedicada à construção civil. As dificuldades que o setor têxtil da região tem vindo 

a sentir com a globalização da economia e a concorrência de países de mão-de-obra barata têm dado 

origem a elevadas taxas de desemprego no setor e a uma retoma da emigração (França, Luxemburgo, 

Alemanha e Suíça). 

Relativamente aos serviços públicos, estas freguesias são servidas por correios, centro de emprego e 

segurança social, bem como um Espaço Cidadão com apoio multifacetados aos fregueses. Em Vila Nova 

do Campo existe ainda o Centro de Saúde, que funciona articulado com o Centro de Saúde de São Tomé 

de Negrelos. 

Algo sempre importante no pulsar de uma região é a área dos transportes e das vias de comunicação. 

Embora carecendo de mais e melhor, esta região é servida por uma empresa de camionagem, que faz as 

ligações entre Vizela e a cidade capital de distrito (Porto), permitindo igualmente o contacto com outras 

freguesias limítrofes e inclusive com a sede de concelho. É precisamente esta empresa que assegura o 

transporte escolar na deslocação diária dos alunos para a escola sede. A zona é servida também por 

caminho-de-ferro, através da linha de Guimarães e da estação de Lordelo, que se situa relativamente perto 

de Vila Nova do Campo e da sede do agrupamento, embora carecendo de ligações mais eficazes e de 

proximidade das populações. 

Por último, uma referência indispensável à existência de inúmeras associações culturais, recreativas e 

desportivas e ao património histórico-cultural, de que se salientam: 

- a  Capela da Santíssima Trindade, vulgarmente conhecida por Capela do Espírito Santo, fundada em 

1560, onde existe um curioso retábulo com a imagem da Santíssima Trindade apresentando três caras;  
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- a ponte romana de Negrelos, símbolo heróico da resistência popular ao invasor napoleónico; 

- a belíssima igreja paroquial de Vilarinho, antigo Mosteiro dos Cónegos Regrantes de Stº Agostinho, 

dedicada a S. Miguel e que no interior tem a imagem do mesmo santo, escultura do séc. XV em pedra 

de Ançã;  

- a igreja de São Pedro de Roriz, um dos melhores exemplos do românico português;  

- o Mosteiro Beneditino de Singeverga, famoso pelo seu licor;  

- o Mosteiro de Santa Escolástica, famoso pelas suas bolachas claustrais; 

- o elegante chafariz de S. Mamede de Negrelos, mandado erigir em 1821, bem como a capela de Santa 

Maria de Negrelos.  

Vila Nova do Campo e todas as freguesias que compõem este Agrupamento têm em toda esta riqueza 

patrimonial um certo orgulho que os leva a preservar estas construções e a manter vivas as tradições. 

 

2. A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

A comunidade educativa está associada a um conceito generalista associado a um território 

indiferenciado e frequentemente utilizado pelo Ministério da Educação ao definir políticas 

educativas destinadas a todas as escolas e níveis de ensino. Por sua vez, a comunidade escolar 

refere-se ao universo mais restrito de uma escola ou de um agrupamento de escolas de 

determinada região, como é o caso do Agrupamento de Escolas de São Martinho, ao qual diz 

respeito este Projeto Educativo. 

 

2.1.O Agrupamento em números 

 

O Agrupamento de Escolas de São Martinho é atualmente bem mais reduzido do que acontecia há alguns 

anos. Quando surgiu a atual escola sede do agrupamento como escola básica integrada, em 1989, eram 

pouco mais de 300 os alunos que a frequentavam, crescendo significativamente até 1075, em 2003, altura 

em que passou a agrupamento vertical, vindo a duplicar o número de alunos. 

Nos últimos anos diminuiu significativamente o número de alunos, mas está neste momento a conseguir 

estabilizar o seu número de discentes e, consequentemente, o seu corpo docente, técnico e não docente, 

permitindo um trabalho pautado pela continuidade, colaboração e articulação, significando uma mais-valia 

para o desenvolvimento das diversas atividades educativas e uma melhoria das atitudes comportamentais, 

das aprendizagens e do sucesso educativo. 

Os dados dos quatro últimos anos são os que se apresentam nos três quadros seguintes: 

Quadro I - Alunos 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Pré-escolar 160 148 148 151 

1.º ciclo 383 390 358 355 
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2.º ciclo 188 198 195 177 

3.º ciclo 365 330 314 301 

Totais 1096 1066 1015 984 

 

Quadro II - Docentes 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Pré-escolar 11 10 10 11 

1.º ciclo 24 23 23 23 

2.º ciclo 26 20 20 21 

3.º ciclo 35 35 35 35 

Totais 96 88 88 90 

 

Quando III - Não Docentes 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Assistentes Técnicos 7 7 7 7 

Assistentes Operacionais 31 31 32 32 

Assistentes Operacionais/CMST 8 8 8 8 

Técnicos Especializados  5 5 5 5 

Totais 51 51 52 52 

 

Conhecer o Agrupamento é conhecer também os diversos grupos que diariamente coabitam. E os 

números atuais apresentam-se em seguida em gráficos circulares: 

 

Gráfico 1 - Discentes   

    

Gráfico 2 - Docentes  
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Gráfico 3 - Não Docentes (assistentes técnicos e operacionais)   

 

 

Gráfico 4 -Não Docentes (Técnicos especializados)   
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2.2.Outros elementos da comunidade escolar 

 

Na comunidade escolar, assume uma importância crescente o domínio das relações interpessoais, 

nomeadamente na construção de um clima escolar, favorável ao processo de aprendizagem e de formação 

do aluno.  

A relação e processo de comunicação professor/aluno, quer na forma como se representam mutuamente, 

quer nos processos e dinâmicas que são inerentes ao relacionamento na sala de aula assumem uma 

particular relevância no seio desta comunidade. No nosso Agrupamento assiste-se a uma crescente atenção 

e valorização da relação com outros atores do contexto educativo, nomeadamente o dos professores/escola 

com os pais dos alunos. Esta interação, fundamental na construção do processo educativo, carateriza-se 

por uma comunicação mais mediada pelo aluno, mas vão surgindo diversos momentos que apostam numa 

comunicação direta. A relação estabelece-se diariamente, através do jovem, que é simultaneamente 

mensageiro, mas também em diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo.  

As Associações de Pais, que no agrupamento são particularmente proactivas, partilham espaços e 

dinamizam iniciativas conjuntas com docentes ou próprias, contribuindo de uma forma dinâmica e bem 

participativa para o clima escolar. 

Idêntica participação e partilha acontecem com a interação com o movimento associativo e a autarquia. 

 

2.3.Apoio Social Escolar 

 

A proveniência socioeconómica dos alunos do Agrupamento é heterogénea. Outra estava inserida numa 

das áreas mais problemáticas a nível nacional (Vale do Ave), bem notória na comunidade escolar, podendo 

ter sido um território de intervenção prioritária, caso não tivesse surgido outra experiência-piloto a nível 

nacional, a escola básica integrada. Fruto de muito trabalho e empenho a realidade atual é bem diferente 

de há duas décadas atrás, sendo hoje uma referência a nível e ausência de abandono escolar e de sucesso 

educativo assinalável. Ainda assim, têm-se agudizado situações de carência vividas pelas famílias, a par 

do regresso de filhos de emigrantes necessitando de um trabalho de integração e de apoio a nível linguístico. 

A atribuição e auxílios económicos aos alunos rege-se pelos critérios da atribuição do abono de família e 

inclui material escolar, transporte e comparticipação no custo das refeições. No caso do 1.º ciclo a autarquia 

assume particular importância no desenvolvimento de ações de apoio social e económico com a ajuda do 

Agrupamento. A ação social escolar no 2.º e 3.º ciclos está a cargo do Agrupamento, num trabalho articulado 

da Direção, Serviços Administrativos, Diretores de Turma e famílias. 

 

A tabela seguinte, relativa aos alunos subsidiados por ciclo e escalão, expressa bem o número significativo 

de alunos a usufruírem desta medidas de apoio social e económico. 

 

 

Tabela 1 – Alunos subsidiados por ciclo e escalão nos últimos quatro anos 
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Anos letivos 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ciclos Escalões Total % Total % Total % Total % 

Pré-

escolar 

Escalão A 33 20,5 33 22,8 29 19,5 22 14,2 

Escalão B 38 23,6 30 20,7 32 21,5 31 20 

1.º ciclo 
Escalão A 100 26,3 98 25,1 65 18,2 66 18,3 

Escalão B 121 31,9 132 33,8 85 23,7 71 19,7 

2.º ciclo 
Escalão A 43 23 35 17,8 31 15,9 22 12,4 

Escalão B 62 33,2 71 36 69 35,4 55 31,1 

3.º ciclo 
Escalão A 72 19,5 67 20,3 17 18,2 55 18,5 

Escalão B 105 28,5 85 25,8 90 28,7 89 29,9 

Totais 574 52,4% 551 51,8% 418 41,1% 411 41,5% 

 

2.4. Educação Inclusiva 

 

A garantia de igualdade no acesso e no sucesso educativo é um dos grandes desafios que enfrenta a escola 

inclusiva. Havendo alunos com necessidades específicas de aprendizagem importa que, pelo respeito ao 

desafio anteriormente mencionado e pela diversidade de situações reais existentes, a escola deve procurar 

métodos, estratégias e gestão curricular e de sala de aula que possam ir ao encontro de uma efetiva 

diferenciação pedagógica. 

O novo diploma que regulamenta esta área, o decreto-lei n.º 54/2018, de seis de julho, apresenta 

as seguintes Medidas de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão:  

 

a) Medidas Universais – artigo oitavo: “para todos os alunos, incluindo os que necessitam 

de medidas seletivas e adicionais.”  

b) Medidas Seletivas – artigo nono: “colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem 

não supridas pelas medidas universais”.  

c) Medidas Adicionais – artigo décimo: “colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao 

nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem”.  

 

Importa apoiar a inclusão de todas as crianças e jovens no grupo-turma e nas rotinas e atividades 

da escola, diversificação de estratégias de acesso ao currículo, no lazer, na participação social e 

à vida autónoma. Dentro do previsto na legislação supracitada os alunos que beneficiam do artigo 

décimo, passam a frequentar algumas aulas, com o objetivo de promover a sua efetiva inclusão, 

especialmente em aspetos relacionados com a socialização.      

Também nesta área, os alunos que necessitem de medidas educativas específicas, o Agrupamento de 

Escolas de São Martinho tem estado atento à realidade local e às necessidades das famílias. Neste sentido 

a criação no Centro de Apoio à Aprendizagem de um núcleo para alunos com perturbação do espetro do 

autismo (PEA), única no concelho e uma das poucas existentes na região do Vale do Ave, para além de 
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um desafio constitui uma boa forma de agir e interagir com o meio envolvente, indo ao encontro das suas 

necessidades. O currículo deste alunos, integrado sempre que possível, tem naturalmente uma estrutura 

organizacional própria com recursos humanos especializados: psicólogos, terapeutas na área da fala, 

fisioterapia e ocupacional, bem como reforço de assistentes operacionais. 

O agrupamento dispõe dos seguintes recursos organizacionais de apoio à Aprendizagem e à Inclusão: 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, Centro de Apoio à Aprendizagem, Gabinete de Apoio 

ao Aluno, Serviço de Psicologia e Orientação e Unidade de Ensino Estruturado (autismo), esta última com 

reforço a nível e técnicos especializados. 

Também neste domínio o número de alunos referenciados é bastante elevado (gráficos 5,6,7 e 8) sendo o 

trabalho desenvolvido particularmente profícuo, como se constata nas taxas anuais de sucesso educativo 

(gráficos 9,10 e 11). 

 

Gráfico 5 – Monitorização no pré-escolar 

 

 

Gráfico 6 – Monitorização no 1.º ciclo 
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Gráfico 7 – Monitorização no 2.º ciclo 

 

Gráfico 8 – Monitorização no 3.º ciclo 

 

Gráfico 9  – Eficácia das medidas propostas no 1.º ciclo 

 

 

Gráfico 10 – Eficácia das medidas propostas no 2.º ciclo 
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Gráfico 11– Eficácia das medidas propostas no 3.º ciclo 
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Dentro da comunidade o Agrupamento colabora, ainda, de forma permanente, na promoção do sucesso 

educativo e da inclusão, com a Equipa Local de Intervenção, com o Centro INTEGRA (autarquia tirsense), 

co a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e com o Centro de Saúde. 

 

2.5. Sucesso Educativo e Abandono Escolar 

 

O sucesso educativo avalia-se em diversos fatores, desde as taxas de transição, as de abandono 

escolar, a de serviço prestado à comunidade, bem como pela maneira como o Agrupamento 

desenvolve a ação cívica e humanista. 

As taxas de sucesso internas nos diversos ciclos têm tido uma evolução bastante positiva e 

consistente, havendo a preocupação de que todos os alunos transitem regularmente e consigam 

realizar as provas nacionais.  

As estatísticas apresentadas pelo Ministério da Educação corroboram esta visão, sendo os 

resultados nas provas de aferição frequentemente superiores aos do concelho e da média nacional, 

enquanto nas provas finais de ciclo são mais oscilantes, realçando-se no entanto que 

habitualmente todos os alunos realizam normalmente as mesmas. Salienta-se ainda que a 

percentagem de retenção repetida até final do 3.ºciclo situa-se em 0,5%, não se usufruindo de 

medidas especiais disponibilizadas pelo Ministério da Educação para este domínio. 

Relativamente ao item “abandono escolar” há mais de uma década que não existem situações no 

agrupamento. 

 

 

  Quadro 4 –Taxas de sucesso por ciclos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOS 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Total 

2012 98% 95% 92% 95% 

2013 97% 92% 92% 94% 

2014 98% 95% 95% 96% 

2015 96,7% 98,7% 94,3% 96,1% 

2016 98,2% 98,5% 94,2% 96,7% 

2017 98,4% 100% 96,2% 98,2% 

2018 98,6% 100% 97,3% 98,6% 

2019 99,2% 99% 98,1% 98,7% 

2020 99,7% 100% 98,3% 99,3% 
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  Quadro 5 –Taxas de Qualidade 

Taxas de Qualidade 

3.º período 
 

1.º ano 
 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

100% 77% 57% 

 
2.º ano 

 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

99% 76% 57% 

3.º ano 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

100% 80% 46% 

4.º ano 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

100% 58% 35% 

5.º ano 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

100% 66% 24% 

6.º ano 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

100% 67% 27% 

7.º ano 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

97% 57% 22% 

8.º ano 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

98% 52% 24% 

9.ºano 

% Global Sucesso % Nível >3 % Nível 5 

99% 53% 17% 
 

 

 

2.6. Pais e Encarregados de Educação 

 

Nas seis escolas que constituem o Agrupamento existem há muitos anos Associações de Pais experientes 

e dedicadas, que são uma mais-valia para estas unidades educativas. A Direção do Agrupamento tem tido 

a preocupação em incentivar a participação dos pais e encarregados de educação na vida da escola, mais 

particularmente através das Associações de Pais que os representam e ajudam a mobilizar para as 

iniciativas escolares. 

O trabalho desenvolvido insere-se habitualmente na organização e gestão das Atividades de Animação e 

Apoio à Família. Em todas as escolas há de manhã cedo para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo o 

acolhimento para os que necessitam e após as actividades de enriquecimento curricular é igualmente 

assegurado o prolongamento de horário, havendo a preocupação de assegurarem um conjunto de 

actividades diversificadas. 

O plano de atividades de cada Associação de Pais prevê ainda a participação em diversas iniciativas do 

Agrupamento (atividades natalícias e projeto anual integrador), bem como a ocupação de tempos livres em 
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julho e colónias balneares. Em alguns momentos comemorativos promovem habitualmente atividades que 

incentivam a participação dos pais, encarregados de educação e famílias, para além de desenvolverem, por 

vezes, iniciativas formativas e solidárias. 

2.7. Autarquia 

 

A autarquia tem-se revelado um parceiro essencial no processo educativo, tendo outrora assumido a gestão 

contratual de alguns dos seus intervenientes, caso do pessoal não docente e dos formadores das atividades 

de enriquecimento curricular. Atualmente a sua ação passa pela gestão do parque escolar a nível de pré-

escolar e 1.º ciclo, bem como das cantinas, desenvolvendo programas relativos à fruta escolar e aos lanches 

saudáveis. Por outro lado tem desenvolvido programas de complemento curricular, caso das ciências 

experimentais, robótica, ciclismo e teatro. Atribui anualmente subsídios ao Agrupamento para visitas de 

estudo do pré-escolar e 1.º ciclo e intercâmbios ou outros projetos escolares relevantes, 

Em relação às Associações de Pais atribui anualmente verbas para que estas possam gerir e dinamizar 

acolhimentos e prolongamentos ao longo do ano letivo, bem como a ocupação dos tempos livres em julho.  

Ainda no 1.º ciclo e em relação aos alunos da Unidade de Ensino Estruturado desenvolve um programa de 

ocupação dos alunos nas interrupções letivas, designado de MIMAR, com actividades desenvolvidas por 

monitores nas escolas ou com visitas de a eventuais ou atividades desportivas, culturais e ambientais. 

Nos 2.º e 3.º ciclos a intervenção passa pela contratualização e gestão dos transportes escolares. 

Para além da área da educação, também o ambiente, desporto, cultura, proteção civil e juventude 

desenvolvem iniciativas que constam do plano anual da autaquia e também do agrupamento destinados 

aos alunos dos vários ciclos de escolaridade. 

Destacam-se ainda algumas importantes iniciativas como a Educação em Festa (início do ano letivo), Forum 

EDUCA (fevereiro/março) e Mostra Educativa (abril/maio). 

A autarquia atribui ainda prémios de mérito escolar aos melhores alunos do 6.º e 9.º ano de escolaridade. 

 

3. Projetos e Atividades 

 

O Projeto Educativo deverá estar centrado numa visão global do Agrupamento, mas suportado e interagindo 

com as diferentes escolas que o constituem, a fim de conquistar cada vez mais os seus interlocutores. 

Reveste-se de particular importância a nova gestão flexível do currículo na qual o agrupamento pretende 

mais uma vez assumir um caráter pioneiro, apostando em áreas curriculares inovadoras e potenciadoras 

do espírito crítico, do empreendedorismo, da criatividade e da autonomia. 

Para conseguir levar a cabo o Projeto Educatiivo, os projetos e atividades que vão surgindo e que vão seno 

implementados assumem um papel relevante na construção de um clima escolar favorável às 

aprendizagens dos alunos, definidos anualmente no Plano Anual de Atividades e operacionalizados por 

diversos grupos de trabalho.  

Caraterizamo-nos como sendo um Agrupamento centrado na cidadania e na cultura, pelo que foram 

construídos referenciais educativos que estão na base de todas as atividades e projetos. 
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3.1. Referenciais Educativos 

 

Com o objetivo de alcançar os objetivos proposto no Perfil do Aluno para o século XXI  assumem particular 

destaque os referenciais internos construídos na área da educação para cidadania, saúde, ambiente, 

proteção civil, artes& humanidades, inclusão e media e bibliotecas escolares. 

Sucintamente, os objetivos dos referenciais a desenvolver, no sentido dos alunos adquirirem 

conhecimentos, desenvolvem competências, interiorizarem valores e melhorarem atitudes são: 

 

1. Educação para a Cidadania – preparar cidadãos ativos, com caráter reflexivo, espírito crítico e 

solidário. De algum modo será o culminar de todas as outras abordadas de uma forma transversal, 

mas também nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, em Projeto Interdisciplinar, nas 

Oficinas, nos Clubes e no Desporto Escolar; 

2. Educação para a Saúde – preparar os alunos para o bem-estar físico, pessoal e social e para a 

saúde, em hábitos quotidianos, na alimentação, pratica de exercício físico e sexualidade; 

3. Educação para o Ambiente – preparar os alunos para uma maior consciencialização e 

responsabilidade ambiental e social, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e 

harmonioso de componentes associadas à ecologia e bem-estar animal, ao consumo e literacia 

financeira;   

4. Educação para a Arte e Humanidades – preparar os jovens para a construção de uma sociedade 

mais justa, centrada na dignidade humana e nos direitos de cada indivíduo, abordando-se temas 

como os Direitos do Homem, as Instituições, a Igualdade de Género, a Interculturalidade, o Mundo 

do Trabalho; olhar ainda a dimensão artística como algo importante na cultura e vida das 

comunidades, reconhecendo-lhe o caráter universal e intemporal; 

5. Educação para a Proteção Civil – preparar os alunos para situações de risco, em casa, na 

escola, nos espaços públicos, mas também levá-los a refletirem sobre questões de segurança 

nacional e mundial, bem como de segurança rodoviária e de outras catástrofes naturais e 

acidentais; 

6. Educação para a Inclusão (Educação Especial) – preparar os alunos para viverem e conviverem 

com outros jovens e adultos com necessidades educativas especiais, mas também com a 

multiculturalidade e diversidade; 

7. Educação com recurso à Biblioteca Escolar – preparar os alunos para melhorarem 

competências que os auxiliem a transformar a informação em conhecimento, através de diversos 

instrumentos de pesquisa promotores de melhorias comunicacionais, sendo um bom exemplo o 

funcionamento dos media, 

8. Educação para as tecnologias de comunicação e informação – as opções tecnológicas a nível 

organizacional e no trabalho direto com os alunos.    

 

Contudo, e sempre que possível, estes devem abrir-se aos pais e encarregados de educação dos alunos 

que as frequentam, bem como à comunidade envolvente, através de visitas de estudo ou realização de 
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intercâmbios escolares, de palestras temáticas que as escolas possam realizar, acolhendo pessoas 

qualificadas para os temas a abordar. 

 

3.2. Uma listagem rica e muito diversificada de atividades 

 

Os projetos criados pela Escola ou nos quais participa a convite da Autarquia, Ministério da Educação ou 

Associações Locais, são muitos e relevantes: Desporto Escolar, Eco-Escolas, Proteção Civil, Música e 

Teatro, Poesia Livre, aLer+, eTwinning e nos últimos quatro anos a Educação Financeira, este último 

promovido pela Fundação Eng.º António de Almeida e anualmente premiado. Em relação aos projetos mais 

antigos, que ainda hoje são uma referência, podemos destacar a Feira do Livro (25 edições), os Concertos 

de Natal (20 edições) e os Cabazes de Natal (20 edições).  Existe uma riqueza e diversidade tão 

significativos que alguns passam a ser sucintamente explanados:  

 

Projetos integradores comunitários 

 

• O Agrupamento de Escolas de São Martinho há muito que habituou a comunidade envolvente a 

grandes projetos formativos e culturais, que a animam e lhe dão visibilidade.  

Estes projetos integradores têm demonstrado grande qualidade e capacidade organizativa. O mérito 

só tem sido possível com o envolvimento e o entusiasmo de todos os participantes e uma forte 

adesão da comunidade educativa. 

Feira Medieval (2010, 2011, 2016 e 2017) 

Multifesta (2012, 2013), Viver Portugal (2014, 2015), 

AquaFest (2018), Solaris (2019),  

Artesânia (2020), Flower Power (2021). 

 

Gala dos Martinhos 

 

• A “Gala dos Martinhos”, festa dos finalistas que todos os alunos anseiam, surgiu de uma ideia 

original em julho de 1999, numa reunião realizada entre a Direção e o Núcleo de Desenvolvimento 

Educativo   

Ao longo de vinte anos a Gala dos Martinhos é o culminar do trabalho desenvolvido pelas turmas do 

9.º ano de escolaridade, que realizam os seus filmes e são galardoadas no final do ano com o prémio 

“Martinho”, num grandioso espetáculo que reúne toda a comunidade educativa. 

 

reCRIAR…olhando 

 

• reCRIAR…olhando um artista plástico é um projeto artístico, pedagógico e formativo que surgiu 

em 2013 e aborda anualmente a obra de um artista conceituado, com trabalhos recriados em todas 
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as escolas do Agrupamento. A parceria está estabelecida com o Centro Cultural e Municipal de Vila 

das Aves, onde anualmente fica patente a exposição. 

Os artistas já abordados foram: Joana Vasconcelos, Joan Miró, Maluda, Salvador Dalí, José de 

Guimarães, Miguel Ângelo, Graça Morais e… Bordallo Pinheiro. 

 

Visitas de estudo 

 

• As visitas de estudo têm sido um bom complemento ao currículo e às aprendizagens dos alunos. 

Todas as escolas desenvolvem projetos desta natureza e articulam-nos com os temas integradores 

que vão desenvolvendo.  

Também as visitas dos alunos finalistas, que se realizam desde 1997, já os levou a Paris, Londres, 

Madrid, Barcelona, Sevilha, Madeira, Galiza e muitos outros destinos, sempre com grande 

entusiasmo.  

Desde 1996 que o pessoal docente e não docente realiza igualmente visitas/passeios convívio 

percorrendo a região norte do país. 

 

ERASMUS + 

 

• O programa ERASMUS + veio alterar significativamente o quotidiano das nossas escolas. O projeto 

europeu “Un jardin sans frontières” no qual a EB de São Martinho esteve envolvida com outras 

congéneres de Itália, Espanha, Roménia e Bulgária foi um enorme sucesso, pela partilha, 

conhecimento e confraternização. 

Quatro viagens com alunos ao estrangeiro (cem alunos), cinco com professores e dois grandes 

grupos que recebemos justificaram os valores atribuídos: 81.965 € (o valor mais elevado atribuído 

em Portugal a uma candidatura a nível e ensino básico). 

 

Bibliotecas Escolares 

 

• “Voando com os livros” foi o título do projeto aLER+ apresentado no Centro Cultural de Belém 

com bastante sucesso. Desde aí este tem sido o lema do Centro de Recursos/Biblioteca Escolar, 

um espaço que existe desde 1994 e que foi ampliado para ser polivalente e desempenhar um triplo 

serviço: Biblioteca, Ludoteca e Sala de Informática para pesquisa e trabalho dos clubes. 

As atividades desenvolvidas, articuladas com os diversos departamentos curriculares e, 

particularmente, com o departamento de Línguas abrangem diversas iniciativas entre as 

quais as relativas ao Plano Nacional de Leitura e à Semana da Leitura. Para além disso há 

toda uma parceria estabelecia com a Biblioteca Municipal e um trabalho em rede com as 

bibliotecas escolares. 
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É de realçar que a biblioteca da escola sede foi a primeira do concelho a entrar na Rede de 

Bibliotecas Escolares (1997), havendo mais três biblioteca do agrupamento nestas 

condições: bibliotecas das escolas básicas da Lage (2009), Olival (2010) e Costa (2011). 

Para além de estarem quatro das seis escolas do agrupamento inseridas nesta rede há todo 

um trabalho articulado com docentes sem componente letiva que anualmente fazem esse 

trabalho. 

Feira do Livro 

• Parece que foi ontem, mas o certo é que a feira do livro da EBI de S. Martinho do Campo vai já na 

25.ª edição, sendo igualmente a décima sétima a nível do agrupamento. Organizada pelo Centro de 

Recursos em estreita colaboração com a Direção, desde sempre se considerou interessante realizar 

a mesma, não quando a oferta pulula por todo o país, mas sim num período que fosse eficaz para 

cumprir determinado género de objetivos colocados à partida: motivar a comunidade educativa para 

a leitura, promover o contacto direto com grande diversidade de obras e autores, promover o 

intercâmbio entre as escolas do agrupamento, procurar a aquisição de livros por parte das famílias 

para incentivar a leitura dos filhos e familiares. 

Perante tal leque de objetivos bem ambiciosos numa época em que o apelo de audiovisuais é tão 

forte, considerou-se que o mês de Dezembro era o ideal para a realização da feira do livro, 

inaugurada habitualmente no 1.º dia deste mês, para permitir a participação de toda a comunidade 

do meio envolvente.   

 

Eco-Escolas/ Eco-Agrupamento 

 

• A experiência  Eco-escolas no Agrupamento começou em 2009 e tem procurado incentivar toda a 

comunidade a ter boas práticas a favor do ambiente, poupando materiais, gerindo recursos e 

reciclando. Para além de fazerem auditoriais ambientais e monitorização de consumos (água, 

electricidade, resíduos), a existência das Brigadas Verdes têm combatido uma das problemáticas da 

escola: o lixo que os alunos deixam pelo chão. 

Entre o trabalho desenvolvido pelos docentes e alunos deste projeto escolar as campanhas 

efetuadas são a parte mais visível, por serem das mais apelativas e constantes, tais são os casos 

que se seguem: 

• Campanha de recolha de rolhas de cortiça; 

• Campanha de recolha de tampinhas de plástico; 

• Campanha de recolha de toners e tinteiros; 

• Campanha de recolha de pilhas; 

• Recolha de electrodomésticos no Depositrão: 
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A biodiversidade e agricultura biológica são outras duas áreas com interesse que têm justificado 

algumas intervenções, efetuando-se a taxonomia das espécies vegetais existentes no espaço 

escolar, criando-se um compostor para eliminar resíduos orgânicos, vedando espaços a 

intervencionar e criando uma horta biológica. Por último, entre as diversas iniciativas desta equipa 

podemos ainda referir a elaboração do Eco Código, a comemoração do Dia Eco-Escolas e a 

elaboração de cartazes e autocolantes ecológicos. O resultado final destas iniciativas chega com o 

reconhecimento público do trabalho desenvolvido e a atribuição do galardão Eco-Escolas, a Bandeia 

Verde, obtida anualmente.  

Esta iniciativa existe em todas as escolas do agrupamento, tendo sido o primeiro Eco-Agrupamento 

do concelho de Santo Tirso e a nível nacional.  

 

Desporto Escolar 

 

• O desporto é um dos pontos fortes da escola sede do agrupamento, embora as restantes escolas 

também dêem os seus contributos positivos, até porque os alunos participam em algumas iniciativas 

camarárias e outras do próprio agrupamento, concretamente com a articulação dos alunos finalistas 

do primeiro ciclo quando no final do ano letivo passam um dia na escola sede. No desporto escolar 

já fomos campeões regionais de futsal feminino, e atualmente temos como modalidades o ténis, tiro 

com arco e carabina e voleibol, com resultados habitualmente bastante positivos. O corta-mato, ao 

qual estará sempre associada a antiga aluna e hoje campeã de atletismo Sara Moreira é igualmente 

um dos pontos fortes. O futebol masculino tem sido bem trabalhado, embora não se tenha apostado 

como modalidade de desporto escolar, uma vez que existem diversas associações dentro da área 

de atuação do agrupamento que têm essa valência. Mas também aqui temos coo referência o antigo 

aluno e atual jogador Chiquinho.    

 

Formação 
 

• A formação é uma das nossas prioridades. Os atos formativos desenvolvidos têm diversos 

públicos-alvo: alunos, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação.   

A formação desenvolve-se no âmbito do CFAE Sebastião da Gama, com parceiros como a Escola 

Segura e Centro de Saúde ou com iniciativas próprias, com o colóquio Communicare et Educare, 

que vai já na 13.ª edição, ou o recente Encontro com o Património Local.   

Também a organização do 2.º FORUM EDUCA (2018), em parceria com a Câmara Municipal de 

Santo Tirso e com a participação de Laborinho Lúcio e Marçal Grilo foi um grande momento a 

registar. 

 

 

Parcerias 

• Uma escola organizada e bem articulada no século XXI só é entendível numa perspetiva em que 

não basta a relevância do que se passa dentro da sala de aula, mas também o que ocorre fora da 
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mesma e inclusive dos seus próprios muros. As pontes que se estabelecem são desafiantes mas 

indispensáveis para o presente e o futuro da Educação. 

Neste sentido, a escola está inserida numa comunidade, da qual faz parte e da qual tem muito a 

receber e a transmitir. É neste âmbito que surgem muitas parcerias, das quais destacamos, para 

além da autarquia e de todos os seus serviços: o Centro de Formação Sebastião da Gama, o Centro 

de Saúde, a Escola Segura, a Escola de Música de São Martinho do Campo, os Grupos Folclóricos, 

as Vicentinas, a Associação Recreativa de São Martinho, as Paróquias, o Mosteiro de Singeverga, 

entre tantas outras. 

 
Prémios de Mérito 

 

• Os prémios de mérito escolar são habitualmente entregues no início de cada ano letivo. As juntas 

de freguesia de Roriz e Vila Nova do Campo atribuem esses prémios, estando a primeira voltada 

para os alunos dos quatro anos das escolas do 1.º ciclo da freguesia e, no segundo caso, para além 

destes, também a atribuição ao melhor aluno de cada ano de escolaridade até ao 9.º ano. A Câmara 

Municipal de Santo Tirso atribui prémios aos melhores alunos de sexto e nono anos residentes no 

concelho.  

O agrupamento tem desde 1996 estes prémios, atribuídos ao melhor aluno finalista do 1.º ciclo, e 

cada escola, bem como aos três melhores alunos dos quinto ao nono ano de escolaridade. Há três 

anos passou também a entregar prémios aos alunos que se distinguem nas áreas desportiva, 

artística e da cidadania. 

Par além destes prémios instituiu há já alguns anos a Caderneta de Mérito Escolar, de acesso a 

cada aluno, para que fiquem registados os diversos prémios que vão obtendo, desde concursos 

internos e externos diversos à avaliação de cada período.  

 

4. Projeto de Intervenção 

 

Os Projetos Educativos que vigoraram entre 2004 e 2020, embora com pontuais e pertinentes alterações, 

têm sido a principal referência do quotidiano escolar do Agrupamento.   

Um Projeto Educativo não tem por objetivo ser um mero documento formal ou uma obra acabada, mas sim 

uma construção permanente que sintetize metas e oriente uma missão que se pretende global, objetiva e 

realizável para o público-alvo. Por outro lado, o assunto central de um Projeto Educativo pode estar 

praticamente cumprido, mas não esgotado ou ultrapassado, pelo que deve ser foco de uma periódica e 

sistemática atenção por parte dos seus destinatários. 

Partindo destes pressupostos, através de inquéritos que foram sendo efetuados pela equipa de 

autoavaliação a diversos intervenientes da comunidade educativa, bem como das constantes reflexões que 

foram surgindo nos diferentes órgãos escolares, conseguiu-se identificar os principais pontos fracos do 

agrupamento, o que contribuiu para a elaboração do Projeto Educativo Municipal e Metropolitano.   
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Assim, todas estas fontes serviram de base à elaboração do Projeto de Intervenção do Diretor do 

Agrupamento, sendo então reconhecidas as seguintes áreas mais problemáticas:   

• A existência de alguns problemas infra-estruturais nas instalações; 

• A falta de motivação das famílias para uma vertente de acompanhamento dos seus educandos 

tendo em vista a melhoria dos resultados escolares;    

• As taxas de insucesso de algumas disciplinas ao longo do ano letivo; 

• A dificuldade na aplicação da supervisão pedagógica. 

 

Em contrapartida, os pontos fortes identificados no Agrupamento e que devem ser tidos como aspetos a 

preservar são: 

 

• A postura e o trabalho desenvolvido por docentes, assistentes técnicos e operacionais;  

• O voluntarismo e o envolvimento do pessoal docente em diversas atividades curriculares e de 

complemento educativo; 

• A componente formativa sobretudo com alunos e pessoal docente;   

• A boa articulação com a autarquia, as famílias e o meio envolvente. 

 

Feito este primeiro diagnóstico estratégico, importa focalizar a nossa atenção no trabalho desenvolvido pela 

equipa de auto-avaliação, cujos relatórios têm produzido informação pertinente sobre áreas frágeis a serem 

intervencionadas. Para tal baseamo-nos essencialmente na informação recolhida nos dois últimos 

relatórios, pela proximidade temporal e por constituírem uma boa amostragem auscultada à comunidade 

escolar. 

 

4.1. O relatório da equipa de auto-avaliação 

 

O objetivo da auto-avaliação é o de expor os pontos fortes e fracos, as oportunidades e os constrangimentos 

do Agrupamento. O relatório do ano letivo 2019/2020 reflete diversos aspetos muito positivos na área da 

liderança, serviços, atividades e currículo flexível, sendo neste último caso bastante valorizadas as novas 

disciplinas.  

Em relação aos aspetos a melhorar, relevantes para este Projeto Educativo, apresentam-se compilados em 

quatro grupos:    

 

1.Autoavaliação 

Melhorar a percentagem de alunos e encarregados de educação que valorizam o trabalho desenvolvido pela 

Equipa de Autoavaliação do AESM. 

Melhorar a percentagem de docentes que consideram o impacto da autoavaliação na melhoria do 

funcionamento do AESM. 
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4.2. Ação estratégica 

 

Durante o triénio 2020-2023, com o lema «4C (Conhecer, Compreender, Cativar, Construir)» o Projeto 

Educativo assenta em duas vertentes estratégicas, a saber: 

- como organizador da ação educativa, promovendo um trabalho curricular assente na reflexão e 

trabalho colaborativo, apostado na monitorização, na formação, na articulação e na supervisão, tendo em 

vista um sucesso educativo sistematizado e sem grandes oscilações avaliativas ao longo do ano letivo;   

- como agente de transformação, promovendo atividades integradoras que facilitem a interiorização 

de regras básicas de conduta e cultivem a cidadania como algo em constante construção e 

aperfeiçoamento.   

2.Liderança e Gestão 

Aumentar os momentos de práticas de formação contínua dos assistentes técnicos e operacionais, por 

iniciativa da escola, adequadas às necessidades identificadas. 

Fomentar a supervisão pedagógica por parte dos coordenadores de departamentos, com vista a aumentar o 

trabalho colaborativo/formativo e monitorizar procedimentos. 

3.Prestação do Serviço Educativo 

Numa nova situação que necessite de plano de E@D, aperfeiçoar recurso disponíveis(plataforma com 

recurso a vídeo)  e aumento de aulas síncronas.   

Garantir, com a ajuda da autarquia, melhores equipamentos informáticos aos alunos para facilitar o E@D. 

Aumentar os momentos de interdisciplinaridade e socialização entre os alunos, aquando da realização das 

DAC. 

Maior rigor, por parte de alguns DT, do documento de monitorização das medidas da EMAEI. 

4.Resultados académicos  

Melhorar a percentagem de alunos que obtiveram o nível "Conseguiu" ou o nível "Conseguiu mas..." em pelo 

menos metade dos domínios da prova inferior à média nacional nas provas de aferição do 5.º ano de 

Matemática e de Educação Musical e do 8.º ano de Matemática e de Educação Visual. 

Melhorar os resultados da disciplina de inglês, no 6.º ano, aproximando-os das restantes disciplinas no 

mesmo ano e ciclo de escolaridade. 

Melhorar os resultados da disciplina de matemática, no 3.º ciclo, aproximando-os das restantes disciplinas 

no mesmo ciclo. 
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Nas duas vertentes há uma evidente envolvência do serviço docente como motor e promotor do sucesso 

educativo, que só pode ser bem sucedidas com famílias esclarecidas e motivadas para acompanharem 

devidamente os seus filhos tendo em vista o referido sucesso educativo.  

 

Ainda assim apresenta-se esquematicamente a lista de aspetos a melhorar, as estratégias, os 

intervenientes, a temporização e os resultados que se esperam obter no final do quadriénio (em anexo a 

este documento ficarão grelhas com as metas a alcançar anualmente, definidas pela comissão de 

acompanhamento deste projeto). 

 
Aspetos a melhorar 

 
Estratégias 

 
Intervenientes 

 
Temporização 

Resultados 
esperados 

 
1 

Autoavaliação 
 

 
 
* 

Valorização do 
impacto da 

autoavaliação 

 
 
 
 
 
 

Efetuar o levantamento  
de necessidades 

 
Reforçar a informação 

 
Melhorar a comunicação 

 
Melhorar o feedback 

 

 
 
 
 
 

Comissão do Projeto 
Educativo 

 
 

Equipa de 
autoavaliação 

 
 

Departamentos 
curriculares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A trabalhar ao 
longo dos três 

anos 
 

 
Melhorar a 

percentagem de 
alunos e encarregados 

de educação que 
valorizam o trabalho 
desenvolvido pela 

Equipa de 
Autoavaliação do 

AESM. 
 

Melhorar a 
percentagem de 

docentes que 
consideram que o 

impacto da 
autoavaliação na 

melhoria do 
funcionamento do 

AESM. 

 
2 

Liderança e Gestão 
 

 
* 

Reforçar atos 
formativos destinados  
a assistentes técnicos 

e operacionais 
 
 
 
 
 

 
 

* 
Fomentar a 
supervisão 

pedagógica por parte 
dos coordenadores de 

departamentos, 

 
 
 
 
 

Aumentar os atos 
formativos destinados 

aos assistente técnicos 
e operacionais 

 
 

 
 
 
 

Direção do 
Agrupamento 

 
 

CFAE Sebastião da 
Gama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A trabalhar ao 
longo dos três 

anos 
 

 
  Aumentar os 

momentos de práticas 
de formação contínua 

dos assistentes 
técnicos e 

operacionais, por 
iniciativa da escola, 

adequadas às 
necessidades 
identificadas. 

 
Realizar a supervisão  

pedagógica e 
acompanhamento 

docente centrado no 
trabalho colaborativo no 
seio do departamento 

curricular 
 

Promover o projeto de  
“Sala de aula aberta”, 
com acesso a outros 

elementos do 
departamento 

 
Monitorizar e registar 

Evidências 

  
 

 Conselho 
Pedagógico 

 
 
 

Coordenadores de 
Departamentos 

Curriculares 
 
 
 

Subcoordenadores 

 
Melhorar a supervisão 
pedagógica por parte 
dos coordenadores de 

departamentos e 
subcoordenadores. 

 
Melhorar o trabalho 

colaborativo/formativo 
e monitorizar 

procedimentos. 
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3 

Prestação do 
Serviço Educativo 

 
* 

Melhorar o plano 
de E@D 

 
* 

Melhorar a 
realização dos DAC 

 

  
 
* 

 
Melhorar a atenção a 
aspetos relacionados 

com a EMAEI 
 

 
 

Aperfeiçoar a plataforma 
de E@A 

 
 

Ajustar planificações e 
horários 

 
Informar sobre as 

potencialidades do uso 
da plataforma 

  
 
 
 

Direção do 
Agrupamento,  

 
Coordenadores de 

Departamento 
 

Coordenadores de 
Ciclo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A trabalhar ao 
longo dos três 

anos   
  

 
Introdução de uma 

plataforma com 
recurso a vídeo e som 

no plano de E@D. 
  

Aumentar o número de 
aulas síncronas com 

controlo de 
assiduidade num novo 

plano E@D. 

   
Aumentar os 
momentos de 

interdisciplinaridade e 
socialização entre os 
alunos, aquando da 
realização das DAC. 

  

 
Reforçar a comunicação 

e a informação 
 
 
 

Acompanhamento mais 
personalizado 

 

 
Equipa  

Multidisciplinar 
 
Coordenação de Ciclo 

 
Diretores de Turma 

 
Maior rigor, por parte 

de alguns DT, do 
documento de 

monitorização das 
medidas da EMAEI. 

 
4 

Resultados 
académicos 

 
 
 
 

* 
Melhorar alguns 
resultados nas 

provas de aferição 

 
 
 
 

 
 

* 
Aproximar os 
resultados de 

algumas disciplinas 
às das restantes 

 

 
 
 
 
 

Melhorar o trabalho 
colaborativo  

 
 
 

Complementar os 
apoios educativos com 
iniciativas na sala de 

aula e lúdicas de reforço 
às disciplinas 

 
 

 
 
 

Direção do 
Agrupamento 

 
 

 
Conselho 

Pedagógico 
 
 
 
 
 

Departamentos 
Curriculares 

 
 

Docentes das 
disciplinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A trabalhar ao 
longo dos três 

anos   

 
Diminuição das 

oscilações avaliativas 
ao longo do ano 

 
Diminuição das 

oscilações entre a 
avaliação interna e 

externa  
 

Melhorar a 
percentagem de 

alunos que obtiveram 
o nível "Conseguiu" ou 

o nível "Conseguiu 
mas..." em pelo menos 
metade dos domínios 

da prova inferior à 
média nacional nas 

provas de aferição do 
5.º e 8.º ano    

 
Aprofundar o debate 
nos departamentos 

curriculares 
 

Refletir e definir 
estratégias  a nível de 

articulação vertical 

 
 

 
Departamentos 

Curriculares 
Docentes das 

disciplinas 

 
Melhorar os resultados 
da disciplina de inglês, 

no 6.º ano e 
matemática do 3.º 

ciclo, aproximando-os 
das restantes 
disciplinas no 
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4.3. Continuar a valorizar a Cidadania 

 

Focalizada a nossa atenção nas áreas consideradas mais pertinentes para reflexão e intervenção por 

parte da comunidade educativa, queremos acrescentar um quinto elemento que continuamos a considerar 

fundamental para o sucesso educativo, que é a valorização das atitudes e valores vivenciadas em prole de 

uma cidadania ativa.  

No que diz respeito à Cidadania, continua a sentir-se que uma parte significativa dos alunos tem 

dificuldade em adaptar-se às regras de funcionamento e de relacionamento que uma escola exige, sendo 

certo que a maioria gosta da sua escola. 

Comportamentos que revelam falta de respeito pelo espaço físico e equipamento escolar sugerem a 

necessidade de continuar a considerar a formação para a Cidadania como um dos vetores fundamentais do 

Projeto Educativo, atribuindo e exigindo responsabilidades individuais e de grupo aos alunos, em diversos 

domínios, ao mesmo tempo que se lhes atribui e reconhece direitos. A integração da "cultura de cidadania" 

na "cultura de escola ", em cada uma das escolas do Agrupamento, deve ser um objetivo permanente para 

toda a comunidade educativa. 

O acompanhamento que os pais e encarregados de educação fazem aos seus educandos deve ser 

pautado por uma atitude de reforço da importância da escola enquanto meio de promoção social, pelo que 

devem ser mais participativos e colaborantes, algo que já tem vindo a ser reforçado por parte das 

Associações de Pais. 

Atendendo a que o nível médio de escolarização das famílias vai sendo maior, este pode potenciar um 

melhor apoio familiar em domínios curriculares e uma maior promoção de hábitos de leitura e de trabalho 

intelectual, por parte dos alunos, repercutindo-se favoravelmente no aproveitamento escolar.   

  Este Projeto Educativo continua a propor como lema o mesmo do projeto anterior, por não estar 

esgotadas todas as suas potencialidades e também por estar a fechar-se um ciclo para os principais 

órgãos escolares:  

 

 

 

 

…formando crianças e jovens cidadãos atentos, responsáveis, autónomos e solidários 

…contribuindo para um futuro individual e coletivo com qualidade de vida 

…valorizando a Escola e o seu papel na sociedade a na intervenção a nível local 

 
5. A Escola que Queremos   
 

Dando continuidade a boas práticas do Agrupamento desde a sua constituição pretende-se assumir com 

este Projeto Educativo o compromisso e a intenção de prestar um serviço público: 

• de qualidade, 

• acessível a toda a comunidade da zona de influência do Agrupamento, 

• aberto à participação de todos os intervenientes do processo educativo,  

• apostado no sucesso escolar, 

• sustentado pelo desenvolvimento na educação para a cidadania. 

 

4C (Conhecer, Compreender, Cativar, Construir) 
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5.1. Missão 

 

 O Agrupamento de Escolas de São Martinho tem como missão de promover um ensino de qualidade e 

garantir que o sucesso se traduza em aprendizagens efetivas e significativas para a construção integral e 

cada indivíduo. Importa que consolidem conhecimentos e que fiquem cada vez mais capacitados para 

desenvolverem uma cidadania ativa e, no futuro, possam enveredar de forma preparada numa via 

profissional. 

Neste sentido importa apresentar um conjunto de objetivos gerais para o Agrupamento de Escolas de São 

Martinho, que devem ser encarados nesta missão e procurar que sejam alcançados. São objetivos gerais 

do Agrupamento os seguintes:   
  

• Dotar as escolas das condições necessárias ao exercício de um ensino de qualidade;  

• Promover uma identidade e uma cultura próprias, que o identifique e oriente;   

• Reforçar o sentido de pertença ao Agrupamento;  

• Melhorar as condições de utilização de espaços e equipamentos;  

• Otimizar recursos físicos e humanos;   

• Preservar o património escolar inventariado;   

• Melhorar a comunicação e partilha de informação; 

• Promover uma boa organização e gestão de órgãos e serviços; 

• Fomentar dinâmicas de trabalho reflexivo e colaborativo entre docente e não docentes; 

• Consolidar os atos formativos para os intervenientes no processo educativo; 

• Melhorar as oscilações na avaliação dos alunos; 

• Apostar em opções curriculares diversificadas,   

• Promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 

• Promover a saúde física, psicológica, a integração e a inclusão;  

• Formar cidadãos cultos, críticos, participativos, solidários e empreendedores; 

• Desenvolver a interligação e articulação com as famílias, as associações e as entidades locais;  

• Promover a satisfação e a motivação de docentes, discentes e não docentes;    

• Promover atividades culturais, artísticas, desportivas e de solidariedade que contribuam para a 

formação integral dos alunos;  

• Valorizar a disciplina como fator reconhecido para alimentar respeito e legitimar autoridade; 
 

• Valorizar a Escola e os papéis diferenciados dos seus intervenientes e parceiros. 
 

 
5.2. Visão 
 

O Agrupamento de Escolas de São Martinho quer continuar a afirmar-se como uma escola de referência no 

contexto concelhio, com uma identidade própria, que a carateriza e anima. 

A nossa visão está contida no lema deste Projeto Educativo: 4C (Conhecer, Compreender, Cativar, 

Construir). A estas palavras acrescentamos ainda mais dois “C”, a Cultura e a Cidadania, que sempre nos 

têm acompanhado ao longo de trinta anos de vida. 
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O sucesso educativo é uma realidade e os nossos projetos integradores e comunitários fazem parte do 

nosso ADN. Em termos gerais o Agrupamento tem vindo a trabalhar para manter uma qualidade de serviços 

e de ensino-aprendizagem, mas há ainda trabalho a desenvolver para evitar oscilações e procurar 

aproximações, o que traduzirá a persistência em consistência. 

O envolvimento de todos os elementos da comunidade escolar nesta construção de saberes é fundamental, 

daí continuar a apostar-se na partilha e no “C” de cativar, para que a identidade seja reforçada. 
  

5.3. Participação 

 
Um dos aspetos mais relevantes na forma como a ação educativa é orientada é a participação. Para 

conseguir pôr em prática os objetivos gerais do Agrupamento e cumprir a Missão a que se propõe é 

necessária a envolvência de todos aqueles que se constituem uma parte interessada do processo ensino-

aprendizagem, isto é, pais e encarregados de educação, alunos, professores e funcionários. Só a 

participação ativa de todos permitirá uma melhoria na qualidade de ensino, uma melhor vivência da 

cidadania e a integração plena de cidadãos com necessidades educativas especiais.  

Assim, este Projeto Educativo pressupõe:  

• Uma participação ativa e comprometida de pais e encarregados de educação; 

• Uma intervenção empenhada dos alunos na defesa dos seus direitos e uma responsabilização 

esclarecida no cumprimento dos seus deveres; 

• Uma postura empenhada e ativa dos professores e de forma a contribuir para a melhoria da 

qualidade de ensino e sucesso educativo dos alunos, defendendo simultaneamente os valores 

definidos e aceites pela maioria, contribuindo para criar um agrupamento com «alma» e 

caraterísticas próprias através de uma grande abertura, da cultura da diversidade, da implicação e 

da participação; 

• A valorização do trabalho dos funcionários junto das comunidades docente e discente, dos pais e 

encarregados de educação, através de uma participação ativa, empenhada, construtiva e 

reconhecedora da sua função; 

• A intervenção empenhada de todos os docentes de alunos com necessidades educativas especiais, 

na definição e adaptação dos respetivos currículos. 

 

5.4. As relações interpessoais 
 

 

No seio da comunidade escolar é fundamental uma boa comunicação e boas relações interpessoais. Neste 

sentido referenciam-se os seguintes princípios: 

• Humanização dos espaços comuns das escolas através de um relacionamento cordial entre alunos, 

funcionários e professores, de forma a proporcionar um ambiente de trabalho estimulante; 

• Respeito pelo outro enquanto pessoa, não utilizando em circunstância alguma a violência física ou 

verbal, cumprindo regras de socialização comummente aceites; 

• Criação do hábito de uma participação ativa dos alunos no cumprimento dos seus deveres, mas 

também na defesa dos seus direitos (melhoria das condições de estudo e convivência na escola) 
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através dos seus representantes (delegados, subdelegados ou representantes de ano) junto dos 

professores titulares de turma, dos diretores de turma, Conselho Pedagógico e Direção; 

• Acolhimento dos Encarregados de Educação e seu encaminhamento para os setores mais indicados 

de acordo com os seus objetivos;  

• Promoção de espaços de debate e reflexão sobre temas e desafios da sociedade atual que 

possibilitem uma partilha de preocupações e a prevenção de alguns problemas (toxicodependência, 

alcoolismo, obesidade, etc.). 

 

6. APLICAÇÃO DO PROJETO 

 

O Projeto Educativo entrará em vigor no início do ano letivo 2020/2021, depois de aprovado pelo Conselho 

Geral de Agrupamento. O Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades, o Plano de Formação, o Plano 

de Estudos e Desenvolvimento Curricular e outros planos que possam existir no âmbito da ação educativa, 

bem como as grelhas anexas a este projeto deverão estar em articulação, como forma de atingir os objetivos 

propostos, para melhor se alcançar índices de eficácia e eficiência bem como o sucesso educativo dos 

alunos.   

Na sua aplicação e operacionalização devem ainda ser tidos em conta as opções que anualmente vão 

sendo tomadas pelos órgãos escolares, ao abrigo da legislação e do seu processo de autonomia. A 

educação funciona como um ato construtor e este Projeto Educativo como um motor de desenvolvimento 

de capacidades e atitudes e valores dos alunos do agrupamento. 

Este Projeto Educativo deverá vigorar até ao final do ano letivo 2022/2023 altura em que deverá ser revisto, 

podendo ser alterado. 

 

7- AVALIAÇÃO DO PROJETO 

  

A avaliação do projeto, embora sendo a última fase de um ciclo, não deixa de ser a mais importante. Avaliar 

é preciso, pontualmente, no final de cada atividade, período ou ano letivo. O importante é saber o que se 

pretende e saber se os objetivos propostos foram alcançados. 

É fundamental avaliar de forma crítica e construtiva, acompanhando, corrigindo, melhorando sempre que 

possível o presente projeto. Para tal, a execução deste Projeto Educativo será acompanhada pela comissão 

permanente do Conselho Pedagógico criada para o efeito e pelo próprio Conselho Pedagógico através dos 

relatórios trimestrais apresentados pelo coordenador dessa comissão.  

Todos os projetos parcelares constantes deste Projeto Educativo prevê formas de avaliação por estruturas 

externas.  

A aplicação e avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de São Martinho é naturalmente 

supervisionado pelo Conselho Geral e pela Equipa de Autoavaliação, bem como pelas equipas inspetivas 

que venham a surgir. 

 

8 - DIVULGAÇÃO DO PROJETO 
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A divulgação do Projeto Educativo é considerada uma das fases mais importantes do processo que conduziu 

à sua feitura, na medida em que se entende que um documento desta natureza – nascido para dar resposta 

a problemas concretos diagnosticados na escola - só faz sentido se conseguir passar a mensagem contida 

no seu lema, na filosofia e clima de Agrupamento sugeridos e nas estratégias preconizadas. 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de São Martinho será divulgado através dos serviços de 

informação e formação existentes nas escolas e com o apoio dos diferentes órgãos escolares, que devem 

possuir um exemplar para consulta de todos os interessados. Por um lado, reforça-se a ideia de que o Plano 

Anual de Atividades deverá ser já uma forma de divulgação do Projeto Educativo, na medida em que as 

atividades a desenvolver devem estar inseridas no ideário definido para o Agrupamento. Por outro lado, 

sendo uma das vertentes abordadas pelo Projeto Educativo a relação interpessoal e a correção cívica, 

também o Regulamento Interno reforçará a sua divulgação numa fase de informação de critérios e de 

aplicabilidade das regras determinadas. 

O fundamental é que o Projeto Educativo seja visto numa perspetiva de ação contínua, que deve ser 

constantemente aplicada e pontualmente corrigida e reformulada nas trajetórias a seguir... 

 

NOTA FINAL 

 

A Escola não tem apenas a função de transmitir saberes. Um dos objetivos centrais deste Projeto Educativo, 

cujo lema «4C (conhecer, compreender, cativar, construir)» procura responder aos desafios da Escola 

atual, é precisamente levar a um melhor conhecimento e aquisição de competências, só alcançáveis com 

compreensão, mas também com motivação e incentivo. No fundo procura-se contribuir para uma Escola 

mais atenta, mais próxima dos alunos e da sociedade em que vivemos, em constante e rápida mudança. 

A Escola deve ter em conta todo o ambiente cultural que a envolve e procurar preservá-lo, no entanto, deve 

intervir também de forma a contribuir para a modernização do meio. Nesta ambivalência reside um segundo 

objetivo deste Projeto Educativo. 

Com ele pretendemos valorizar o saber, as tradições, o papel dos diferentes intervenientes no processo 

educativo, mas também trazer algo de novo ao ambiente escolar para que este se possa repercutir na 

sociedade envolvente. Nem sempre será possível chegar ao final de cada ano letivo com um «projeto 

ambicioso» cumprido na sua totalidade. Porém, qualquer que seja o ponto a que se consiga chegar, deverá 

ter sido feito algo que seja visível e palpável, isto é, algo em que os alunos e toda a comunidade educativa 

se revejam, algo a partir do qual toda a comunidade tenha a perceção clara de que o projeto vale a pena. 

Assim, esperamos que a renovação do ambiente escolar contribua para uma melhoria acentuada do gosto 

pela escola por parte de toda a sua comunidade e para um prazer acrescido às tarefas do dia-a-dia e que a 

cidadania ativa seja uma prática consciente e valorizada. 

Parecer positivo em Conselho Pedagógico de 1 de setembro 

Aprovado em Conselho Geral de 9 de setembro 
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SOMOS ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, do Pessanha, da Olívia, da Irene, da Alexandra e ainda do 

Eduardo, SOMOS UM ESPAÇO ABERTO DE APRENDIZAGEM, planificando, descobrindo, vivendo, 

SOMOS PROJETO EDUCATIVO, conhecendo, compreendendo, cativando, construindo, SOMOS 

CIDADANIA, sabendo ser e sabendo estar, SOMOS COMUNIADE EDUCATIVA, em constante diálogo 

com o meio envolvente, SOMOS PROFESSORES, com cargos e sem eles, de ontem, de hoje e de 

amanhã, do Pedagógico à Assembleia, o Vítor, a Conceição, a Fátima, a Ermelinda, a Teresa e o 

Figueiredo, SOMOS INCLUSÃO, da Unidade de Ensino Estruturado, dos nossos autistas e dos que têm 

síndrome de Down, da Martinha e da Catarina, SOMOS FLEXIBILIDADE, com DAC´s, AEC´s  e os 

coordenadores de ciclo como o Tiago, a Isabel e a Luísa, SOMOS ASSISTENTES TÉCNICOS E 

OPERACIONAIS, a Rosinha I e a D. Alice, a Rosinha II e a D. Fátima e todos os outros, SOMOS ALUNOS, 

que gostam da escola, participando, refletindo e sendo felizes, SOMOS ARTE E CULTURA, no reCRIAR, 

Viver Portugal, Multifesta, AquaFest, Solaris, Artesânia e as fantásticas Iniciativas Medievais, SOMOS 

DESPORTO E AMBIENTE, orgulhosamente Eco-Agrupamento, e  bem sucedidos no corta-mato e no 

Desporto Escolar, sendo a escola da Sara Moreira, SOMOS LÍNGUA MATER BEM VIVA, das Feiras do 

Livro, do aLER+, da Poesia Livre que está sempre na Rua…e da Bibliotecária Filomena,  SOMOS 

OUTRAS LÍNGUAS e LINGUAGENS,  com o Dia dos Namorados ou o Halloween, SOMOS 

MULTIDISCIPLINARES, valorizando da Matemática à História, das Ciências Experimentais às 

Tecnologias, com trabalho vertical e colaborativo, SOMOS INTERNACIONALIZAÇÃO E ERASMUS +, 

num jardim sem fronteiras com  Itália, Espanha, Roménia, Bulgária e com a Lígia, SOMOS FORMAÇÃO, 

do Sebastião da Gama, dos colóquios Communicare et Educare e dos nosso formadores disponíveis e 

voluntários como a Ermelinda e a Graciete,  SOMOS MÚSICA E TEATRO, nos concertos de Natal e de 

Reis, do Auto das Barcas e dos hinos do João, SOMOS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS e 

EXPRESSÕES, de gente criativa e disponível, habilidosos dos sete ofícios como o Carlos e a Elisa, 

SOMOS ESCOLA COM PARCEIROS, das Associações de Pais à Escola Segura, do Centro de Saúde à 

Autarquia, dos Ranchos à Escola de Música, SOMOS ESCOLA COM POUCOS MAS BONS MECENAS, 

como o JMM, a CoopRoriz ou a Papelaria Marcel, SOMOS TERRITÓRIO COM PATRIMÓNIO, das igrejas 

de Roriz, São Martinho, São Mamede e São Salvador e dos Mosteiros de Singeverga, Santa Escolástica 

e Vilarinho,  SOMOS  COMUNICAÇÃO SOCIAL, do Jornal Boca Aberta e da Rádio Onda Aberta,  SOMOS 

BOA CONFRATERNIZÃO, nos jantares, nos passeios-convívio, nas visitas de estudo e nas exposições 

temáticas e feirinhas, SOMOS GALA DOS MARTINHOS, a rainha das festas para os seus dois mentores 

e para as turmas que construíram filmes, recebendo estatuetas ou não, SOMOS UMA ESCOLA DE 

TANTA GENTE QUE FICA NA HISTÓRIA e na memória, muitos dos quais estão nas entrelinhas destas 

simbólicas e afetivas palavras, SOMOS UMA DIREÇÃO PRESENTE E DEDICADA, do Luís, do Celso e 

da Cristina,  

SOMOS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO MARTINHO 


