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1. Introdução          

O Projeto Educativo está no centro das 

estratégias de construção da autonomia da 

Escola. É essencial definir o sentido global do 

trabalho a desenvolver na escola de modo a 

responder aos desafios do contexto local e da 

sociedade do século XXI.  

A partir do ano 2012/ 2013 a escola passou a integrar a rede de escolas TEIP – 

territórios de intervenção prioritária – o que nos permite desenvolver projetos para a 

promoção do sucesso educativo de todos os alunos alicerçados nas evidências e no 

conhecimento da realidade local. O Projeto Educativo integra anualmente um Plano 

de Melhoria que contempla um conjunto diversificado de medidas e ações de 

intervenção na escola e na comunidade, explicitamente orientadas para a qualidade 

das aprendizagens e dos resultados escolares, a redução do abandono, absentismo 

e indisciplina dos alunos, a transição da escola para a vida ativa e a intervenção da 

escola como agente educativo e cultural na vida da comunidade em que se insere 

(art.º 3º do Despacho normativo 20/2012).  

Os desafios que se nos colocam são grandes e complexos, mas ao mesmo 

tempo motivadores e estimulantes. Torna-se imperioso um esforço de todos para 

um trabalho de rigor e exigência na educação dos nossos alunos, aliado a um cada 

vez maior trabalho de equipa na construção de uma comunidade aprendente.  

Guiados por princípios da cooperação, partilha, honestidade, perseverança, 

respeito pela diferença, humanismo, confiança, determinação e profissionalismo 

caminhamos juntos, professores, alunos, operacionais, pais e parceiros para a 

consecução dos nossos objetivos.   

Avis, 2016 
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2. Linhas orientadoras         

2.1. Missão          

2.2. A principal missão do Agrupamento é proporcionar à comunidade local a 

oportunidade de aceder a um serviço educativo de qualidade, que 

contribua para educar e formar pessoas e cidadãos interventivos e 

empreendedores que, de uma forma cooperante, ativa e responsável, 

possam contribuir para a construção de uma sociedade futura mais 

harmoniosa, justa, solidária e democrática.  

A preparação para uma participação ativa na vida de cidadão tornou-se 

para a educação uma missão de caráter geral, uma vez que os 

princípios democráticos se expandiram pelo mundo. (Delors, 2003) 

2.3. Visão           

 O Agrupamento de Escolas de Avis pretende continuar a afirmar-se como uma 

instituição que: 

 promove o sucesso educativo; 

 valoriza a escola e intervém na comunidade; 

 desenvolve competências sociais; 

 procura a inovação e qualidade no ensino e pensa num Projeto Educativo 

inovador e sustentado; 

 executa a articulação com coerência; 

 promove uma organização interna e funcional; 

 promove a socialização, combatendo o absentismo e o abandono escolar; 

 reforça a liderança institucional e as lideranças intermédias orientadas para a 

qualidade educativa; 

 disponibiliza variados recursos didáticos e promove a utilização das novas 

tecnologias, nomeadamente na BE; 

 incentiva a participação das famílias na escola e a corresponsabilização que 

lhes cabe no processo educativo. 

A escola contribui para a participação democrática da “comunidade 

educativa” na gestão da escola de interesse público. (Formosinho, 
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2005) 

2.4. Valores          

A intenção educativa do Projeto Educativo – TEIP impregna práticas 

organizacionais e relacionais do Agrupamento que refletirão também os seguintes 

valores que inspiram e orientam o projeto Curricular do Agrupamento: 

 formar os alunos nos valores nacionais e na cultura democrática da 

cidadania; 

 desenvolver globalmente a personalidade para a formação de cidadãos 

livres, responsáveis, autónomos e solidários; 

 educar para a diversidade, realçando a riqueza de cada indivíduo, 

independentemente da raça, do sexo ou da nacionalidade; 

 valorizar a dimensão humana do trabalho como meio, a par de outros, 

para se atingir, com sucesso, as metas almejadas. 

Devemos fomentar a cidadania global. Educação (…) também envolve a 

coletividade de cidadãos. A educação deve assumir totalmente o seu 

papel essencial em ajudar pessoas a construir sociedades mais justas, 

pacíficas e tolerantes. (Ki-moon, Iniciativa Global Educação em Primeiro Lugar, 

2015) 

 

3. Caracterização do Concelho       

3.1. Caracterização histórica        

Segundo a inscrição da lápide que se encontra na Porta de S. Roque (uma das 

Portas da Vila), Avis terá sido fundada em 1214 por Fernão Anes, que foi Mestre da 

Ordem de Avis de 1196 a 1219.  

Sede de uma das mais importantes ordens militar/religiosas portuguesas, tomou 

o seu nome da vila para onde se mudou no séc. XIII (A Ordem Militar de S. Bento de 

Avis foi transferida em 1214 de Évora para Avis).  



 

 6 

Avis teve ainda o singular destino de dar nome à mais emblemática Dinastia 

Portuguesa, sendo Mestre de Avis o rei D. João I, que só o foi após aclamação 

popular num processo que a historiografia não tem cessado de valorizar.  

Do seu castelo, fundado em 1223, com seis torres restam apenas três, entre 

elas a de menagem, mandada edificar no séc. XV por D. Pedro, filho do Regente. 

As restantes foram demolidas no reinado de D. João IV.  

O essencial das muralhas que cercavam a Vila existe ainda hoje, embora 

grande parte delas estejam embebidas em habitações ou muros de separação de 

propriedades.  

O Convento e a Igreja são construções do séc. XVII da autoria do arquiteto 

Baltasar Álvares. A região de Avis foi habitada desde épocas muito remotas que 

recuam à Pré-história, representada por inúmeras antas, até ao período romano. 

 

3.1.1. O Patrono 

O rei D. João I, de cognome Mestre de Avis, filho bastardo de D. Pedro I e de 

Teresa Lourenço, nasceu em 1357, em Lisboa, onde faleceu em 1433. Décimo rei 

de Portugal (1385-1433) foi o fundador da dinastia de Avis ou Joanina, sendo 

conhecido pelo cognome de " Boa Memória”. 

Educado por um mestre da Ordem de Cristo, foi nomeado, com apenas seis 

anos, Mestre da Ordem de Avis por D. Pedro e armado cavaleiro. Foi dirigente, 

conselheiro e chefe da revolução e rei fundador da 2ª dinastia portuguesa. 

D. João I, que subiu ao trono com o grande apoio que teve das massas 

populares e da burguesia, quando as lutas com Castela estabilizaram, começou 

uma política centralizadora do poder, reduzindo a influência do clero e da nobreza. 

É no reinado de D. João I que têm início as conquistas no Norte de África e que 

começa a gesta dos Descobrimentos, pela ação do Infante D. Henrique. É ainda no 

reinado de D. João I que são descobertas as ilhas de Porto Santo, da Madeira e dos 

Açores, além de se fazerem expedições às Canárias. Tem início, igualmente, a 

colonização dos Açores e da Madeira. 
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D. João I era um rei culto, dada a sua formação na Ordem de Avis, e, por isso, 

mandou redigir a Crónica Breve do Arquivo Nacional, mandou traduzir o Novo 

Testamento e vidas de santos, e escreveu o Livro da Montaria. 

3.2. Caracterização geográfica       
3.2.1. Localização geográfica 

O Concelho de Avis localiza-se no centro 

interior de Portugal Continental, a sul do Distrito 

de Portalegre. Tem como zonas limítrofes os 

Concelhos de Ponte de Sor, Alter do Chão, 

Fronteira, Sousel, estabelecendo, ainda, 

fronteira com o Alentejo Central (Distrito de 

Évora). 

 

Imagem 1 - Distrito de Portalegre 

Com uma área de 606 Km2 e com uma 

densidade populacional de 7,5 habitantes/ Km2 

distribuem-se pelo Concelho as 6 Freguesias 

que o constituem: União de Freguesias de 

Alcórrego e Maranhão; Aldeia Velha; Avis; 

União de Freguesias de Benavila e Valongo; 

Ervedal; Figueira e Barros. 

Imagem 2 – Freguesias do Concelho de Avis 

Tabela 1 - Área das freguesias do Concelho 

FREGUESIA ÁREA/Km2 

Alcórrego e Maranhão 129,4 

Aldeia Velha 126,5 

Avis 92,08 

Benavila e Valongo 150,69 

Ervedal 38,3 

Figueira e Barros 70,23 

 



 

 8 

Todo o Concelho se insere na bacia hidrográfica da Ribeira de Seda, linha de 

água de carácter permanente e de extrema importância no Concelho.  

A imagem do Concelho de Avis é caracterizada por possuir ocupações agrícolas 

e florestais próprias da região Alentejana: culturas arvenses de sequeiro sob 

montado de sobro ou azinho, extensos olivais, algumas áreas de regadio e, ainda, 

zonas recentes de culturas florestais intensivas, compostas por eucaliptos, entre 

outras espécies.   

 

3.3. Caracterização demográfica       
3.3.1. Evolução da população 

De acordo com os Censos de 2011, Avis conta com uma população de 4571 

habitantes, verificando-se, assim, uma quebra do seu crescimento demográfico, 

com uma variação de -12,05% desde 2001. 

 

Gráfico 1 – Evolução da população residente no Concelho de Avis (1960-2011) 

Tabela 2 - Evolução da população residente de 2001 a 2011, por freguesia do Concelho de Avis 

FREGUESIA Residentes 
(2001) 

Residentes 
(2011) 

Variação (%) 

Alcórrego 427 401 -6,09% 
Aldeia Velha 339 280 -17,4% 

Avis 1950 1840 -5,64% 
Benavila 1017 861 -15,34% 
Ervedal 689 560 -18,72% 

Figueira e 
Barros 

356 309 -13,2% 

Maranhão 98 63 -35,71% 
Valongo 321 257 -19,94% 
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TOTAL 5197 4571 -12,05% 
 

3.3.2. Estrutura etária 

Desde 2001, a estrutura etária da população avisense apresenta um duplo 

envelhecimento. Existe um reforço da população nas faixas etárias de 60-64 e 70-74 

anos. 

 

Gráfico 2 – Evolução da estrutura etária da população residente de 2001 a 2011 

 

3.3.3. Educação 

A Educação constitui, indubitavelmente, a base social, cultural e económica de 

qualquer sociedade sendo, atualmente, considerada um dos alicerces fundamentais 

de sustentação a todo o desenvolvimento e evolução dessa sociedade. 

3.3.3.1. Analfabetismo 

Um dos primeiros indicadores estatísticos a considerar no âmbito da educação é 

a Taxa de Analfabetismo que, segundo a metodologia adotada pelo INE, tem como 

referência a idade a partir da qual um indivíduo, que acompanhe o percurso normal 

do sistema de ensino, deve saber ler e escrever. Considera-se que essa idade 

corresponde aos 10 anos, equivalente à conclusão do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Tabela 3- Evolução das taxas de analfabetismo no Concelho de Avis 

 TOTAL 

Taxa de Analfabetismo em Avis – 2001 20,2% 
Taxa de Analfabetismo em Avis – 2011 13,3% 

Taxa de Analfabetismo no Alentejo – 2011 9,6% 

12%

11%

48%

29%

2001

0a14 15a24 25a64 65 ou mais

11%

11%

47%

31%

2011

0a14 15a24 25a64 65 ou mais
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Taxa de Analfabetismo Nacional – 2011 5,2% 

O quadro anterior permite-nos concluir que Taxa de Analfabetismo, no Concelho 

de Avis, em franca diminuição era em 2001 de 20,2% e em 2011 de 13,3%. Ainda 

que apresente valores superiores aos observados a nível nacional, e mesmo ao 

nível do Alentejo, certo é que, desde 2001, a Taxa de Analfabetismo em Avis 

decresceu cerca de 7%.  

Estas percentagens acabam por ser um reflexo do nível de escolaridade da 

população de Avis, a qual se concentra, principalmente, nos índices mais baixos. Se 

observarmos o gráfico que se segue verificamos que 13,01% da população não tem 

qualquer escolaridade e que 33,28% da população tem o 1º Ciclo, constituindo, 

este, o nível de ensino predominante da população avisense. 

 
Gráfico 3 – Escolaridade da população de Avis 

3.3.3.2. Atividade Educativa 
Tabela 4 - Número de estabelecimentos de ensino – 2016/2017 

Educação 
Pré-

escolar 

Ensino Básico  Ensino 
Secundário 

EFA 

Escolas 
Profissionais 

Ensino 
Superior 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

Pb Pv Pb Pv Pb Pv Pb Pv Pb Pv Pb Pv Pb Pv 
5 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Legenda: Pb – ensino público; Pv – ensino privado 

Atualmente, o Concelho de Avis apresenta uma completa taxa de cobertura ao 

nível do Ensino Pré-Escolar e do Ensino Básico. Não há Ensino Secundário 

Regular, cursos de Educação e Formação de Adultos de Nível Básico e Secundário. 

13%
2%

33%
9%

11%
14%

0%
7%

11%

Sem Escolaridade Pré-Escolar

1º Ciclo 2º Ciclo

3º Ciclo Secundário

Pós-Secundário Ensino Superior

Analfabetos com 10 ou mais anos
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Imagem 3 - EPEI de Figueira e Barros 

4. Caracterização do Agrupamento      

4.1. Elementos materiais da instituição      

O Pré-escolar de Avis funciona na Escola de 1º Ciclo de Avis.  

O Pré-escolar de Alcórrego funciona na Escola de 1º Ciclo de Alcórrego.  

O Pré-escolar de Ervedal funciona nas instalações da escola do 1º Ciclo de 

Ervedal.  

O Pré-escolar de Benavila funciona num edifício construído para o efeito e 

composto por uma sala, um escritório e sanitários.  

O Pré-escolar Itinerante de Figueira e Barros 

funciona num dos dois edifícios que compõem esta escola. 

É do tipo Raul Lino com uma sala de entrada, a sala de 

aula, três casas de banho, um telheiro e um amplo espaço 

de recreio.  

 

O 1º Ciclo de Avis funciona num edifício 

do tipo Raul Lino, remodelado, composto por 

cinco salas em boas condições físicas, hall 

de entrada, pátio coberto, recreio, jardim e 

instalações sanitárias, sala de professores, 

sala TIC, sala polivalente e refeitório.  

 

O 1º Ciclo de Alcórrego funciona num edifício novo, 

construído para escola, sem tipo definido, composto por duas 

salas de aula, pátio semicoberto, recreio, instalações 

sanitárias, refeitório e arrecadação.  

 

Imagem 4 – Escola 1º CEB de Avis 

Imagem 5 - Escola 1º CEB de Alcórrego 
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O 1º Ciclo de Benavila funciona num edifício do tipo 

Centenário remodelado composto por duas salas de aula 

e um hall de entrada, uma sala polivalente e instalações 

sanitárias. Tem um pátio coberto e uma grande área 

descoberta, com algumas árvores que embelezam todo o 

recinto escolar.   

 

O 1º Ciclo de Ervedal funciona num edifício 

também remodelado, composto por três salas de aula, 

hall de entrada, sala de professores, sala polivalente, 

um pátio coberto e sanitários.  

 

 

O edifício onde funcionam o 2º e o 3º Ciclos, 

antiga Escola C+S de Avis, apresenta-se em razoável 

estado de conservação e é composto por três blocos 

independentes.  

A parte exterior 

compreende um pátio em cimento com canteiros 

e árvores, um túnel de entrada que evita o atravessar da estrada nacional, escadas 

de acesso aos blocos e à escola, jardins, uma área coberta entre os três blocos, 

auditório, pavilhão e campo polidesportivo.  

Os limites do domínio escolar com o meio circundante estabelecem-se através 

de muros, gradeamento, escada e o túnel.  

Os blocos T e S são constituídos por várias salas de aula, laboratórios, salas 

específicas para Educação Visual e Tecnológica, Educação Visual e por sanitários.  

No bloco U ficam localizados: a cozinha e refeitório, o bufete, a secretaria, 

reprografia, sala de Multimédia, gabinete da Direção, Biblioteca/Centro de Recursos, 

sala de professores, gabinete de Diretores de Turma.   

Imagem 6 – Escola 1º CEB de Benavila 

Imagem 7 - Escola 1º CEB de Ervedal 

Imagem 8 - Escola 2º e 3º CEB de Avis 
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4.2. Oferta educativa         

No Agrupamento 

de Escolas de 

Avis funcionam:  

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Complementar de Escola:  

 Enriquecimento Curricular  

 

 

 

  

Imagem 9 - Oferta Educativa do Agrupamento de Escolas de Avis 

Imagem 10 - Oferta Complementar de Escola 

Imagem 11 - Enriquecimento Curricular 
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Projetos   

O Pré-escolar e o 1º Ciclo funcionam nas freguesias de Avis, Benavila e 

Ervedal. Nas freguesias de Figueira e Barros o Pré-Escolar funciona em regime de 

itinerância. O 2º e 3º Ciclos funcionam na escola Mestre de Avis. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Constituição de Turmas        

A constituição de turmas do Agrupamento rege-se pelos normativos legais em 

vigor, atendendo às características dos alunos e de acordo com as orientações 

emanadas anualmente pelos Conselhos de Turma, aprovadas pelos Departamentos 

Curriculares e ratificadas pelo Conselho Pedagógico. Essas orientações serão 

anexadas anualmente ao presente documento. 

 

4.4. Parceiros          

Herdade da Cortesia; Escola Abreu Callado; Associação dos Amigos do 

Conselho de Avis; Valnor, Município de Avis; Centro de Saúde de Avis; Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Avis; Centro de Reabilitação 

Infantil de Ponte de Sor; Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Concelho de Avis; Escola Segura; Outros. 

 

Imagem 12 - Projetos 

Centro de Formação Desportiva 
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5. Diagnóstico          

5.1. Introdução          
 

Tendo por base os dados socioeconómicos relativos ao ano letivo de 

2015/2016, constata-se que o Agrupamento de Escolas de Avis continua a afirmar-

se como um ponto forte da comunidade onde está inserido no que diz respeito ao 

acompanhamento fornecido às famílias e alunos que o integram.  

Na atual conjuntura verificámos que, entre os pais/Encarregados de Educação, 

a taxa de desemprego ou de empregados em trabalho sazonal continua a ser 

elevada. Para tal contribui o fato do nível de escolaridade dos Pais/Encarregados de 

Educação continuar a ser baixo, apesar de já atingir, em média, o ensino básico. 

Constata-se ainda que face a esta situação, e dada a situação profissional dos 

Pais/Encarregados de Educação e o facto de 41 famílias de alunos do agrupamento 

beneficiarem de RSI, o esforço da instituição no sentido de apoiar estas famílias foi 

assinalável. No total 65 famílias receberam acompanhamento social das quais 15 

receberam também apoio escolar, através das várias valências e ações (visitas 

domiciliárias, Gabinete de Apoio à Família, entrega de um cabaz solidário e 

intervenção precoce), foi ainda prestado acompanhamento psicológico a cerca de 

60 crianças, através do Gabinete GO!, do Centro de Recursos para a Inclusão, da 

Intervenção Pedagógica e da Autarquia. 

Há ainda a referir que, percentualmente, aumentou o número de alunos 

subsidiados, sendo que 196 alunos beneficiaram de apoio da ação social escolar. 

Aumentou também o número de alunos referenciados para a educação especial, 35, 

o que demonstra a crescente preocupação com a integração plena destes alunos e 

com o acompanhamento em termos pedagógicos e de diferenciação. 

O reflexo destas ações foi visível a nível dos resultados escolares, da evolução 

dos alunos em termos de rendimento escolar e da reinserção de alunos com grande 

absentismo em meio escolar, visível pela evolução do número de alunos de etnia 

cigana, grupo bastante associado ao absentismo e abandono escolar, a frequentar 

as escolas do agrupamento, 32 alunos em 2011/2012, número que aumentou em 
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2012/2013 para 39 e, no ano letivo de 2015/2016, contou-se já com 48 

alunos matriculados para frequentar a escola.  

5.2. Alunos com apoio dos Serviços de Ação Social Escolar   
 

Tabela 5 - Alunos que beneficiam de ação social escolar (escalão A e B) 

Ano 
letivo 

Total 
alunos 

Escalã
o 
A 

% 
Escalã

o 
B 

% Total de alunos com 
apoio dos SASE % 

2013/14 345 143 41,4% 51 15% 194 56% 
2014/15 412 147 35,7% 56 14% 203 49% 
2015/16 397 150 37.8% 46 11.6% 196 49.4%% 
2016/17 362 115 31.8% 30 9.3 % 145 40.1% 
2017/18        
2018/19        

 

 

5.3. Alunos com Necessidades Educativas Especiais    
 

Tabela 6 – Alunos abrangidos pelo Decreto- Lei nº 3/2008 

Ano letivo pré % 1º ciclo % 2º ciclo % 3º ciclo % total % 
2013/14   10 2.90% 10 2.90% 14 4.06% 34 9.85% 
2014/15   10 2.95% 7 2.06% 15 4.42% 32 9.44% 
2015/16   11 8.46% 9 14.06% 15 12.29% 35 11.17 

% 
2016/17 2 2,5% 10 7,94% 6 9,38% 10 10,53% 28 7,69% 
2017/18           
2018/19           

 

 

5.4. Sinalização para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
 

Tabela 7 - Sinalizados para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Ano letivo Nº alunos sinalizados 
2013/14 24 
2014/15 10 
2015/16 14 
2016/17  
2017/18  
2018/19  
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5.5. Resultados escolares        

Avaliação Interna  

Tabela8 - Insucesso 

Ano letivo Inscritos Alunos retidos 
Taxa de 

insucesso 
escolar 

Avaliados 
no final 
do 3.º 

período 

Classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

% 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
2013 / 14 139 11 7,91% 135 110 81,48% 
2014 / 15 144 15 10,42% 139 119 85,61% 
2015 / 16 129 3 2,33% 125 102 81,60% 
2016 / 17       
2017 / 18       
2018 / 19       

2.º Ciclo do Ensino Básico 
2013 / 14 84 9 10,71% 78 38 48,72% 
2014 / 15 74 9 12,16% 72 35 48,61% 
2015 / 16 64 0 0,00% 59 36 61,02% 
2016 / 17       
2017 / 18       
2018 / 19       

3.º Ciclo do Ensino Básico 
2013 / 14 122 12 9,84% 120 62 51,67% 
2014 / 15 107 7 6,54% 106 59 55,66% 
2015 / 16 111 9 8,11% 109 62 56,88% 
2016 / 17       
2017 / 18       
2018 / 19       

 
 

Tabela9 - Alunos com retenções 

Ano letivo 1 
Retenção % 2 ou mais  

Retenções % Total 

2013/14 67 19,4% 34 9,9% 345 
2014/15 68 20.05%   339 
2015/16 68 21.51% 33 10.44% 316 
2016/17      
2017/18      
2018/19      
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Avaliação externa 

 
Tabela10 – Sucesso 

Ano letivo 
Português – Prova 91 Matemática – Prova 92 

Níveis positivos Níveis positivos 
Nº % Nº % 

2013/14 20 60,6% 4 12,1% 
2014/15 16 48,5% 8 24,2% 
2015/16 21 52,5%  17,5% 
2016/17     
2017/18     
2018/19     

 

Tabela11 – Agrupamento vs Nacional 

 

 

 

 
Ano letivo 

N.
º t

ot
al 

de
 al

un
os

 q
ue

 
re

ali
za

ra
m

 a 
pr

ov
a Taxa de sucesso Classificação média 

No 
Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Agrupamento 
vs Nacional 

No 
Agrupamento 

A nível 
Nacional 

Agrupamento 
vs Nacional 

Português – 9.º ano 
2013 / 14 31 58,06% 69,60% -11,54% 2,68 2,94 -0,26 
2014 / 15 33 48,48% 75,66% -27,18% 2,55 3,02 -0,47 
2015 / 16 40 52,50% 71.21% -18.71% 2,73 2.95 -0.23 
2016 / 17        
2017 / 18        
2018 / 19        

Matemática – 9.º ano 
2013 / 14 31 12,90% 53,00% -40,09% 1,97 2,78 -0,81 
2014 / 15 33 24,24% 47,13% -22,89% 2,03 2,61 -0,58 
2015 / 16 40 17,50% 46.42% -28.92% 1,95 2.55 -0.60 
2016 / 17        
2017 / 18        
2018 / 19        
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5.6. Abandono escolar e interrupção precoce do percurso escolar  
Tabela12 - Absentismo 

Ano letivo Inscritos 
Retidos/ 

Excluídos 
por faltas 

Anulações 
de 

Matrícula 

Abandonaram 
no decurso do 

ano 

Interromperam 
precocemente o 
percurso escolar 

Taxa 
de 

IPPE 
2.º Ciclo do Ensino Básico 

2013 / 14 84 4 1 0 5 5,95% 
2014 / 15 74 0 0 0 0 0,00% 
2015 / 16 64 4 0 1 5 7,81% 
2016 / 17       
2017 / 18       
2018 / 19       

3.º Ciclo do Ensino Básico 
2013 / 14 122 1 1 0 2 1,64% 
2014 / 15 121 0 0 0 0 0,00% 
2015 / 16 111 2 0 1 3 2,70% 
2016 / 17       
2017 / 18       
2018 / 19       

 

 

5.7. Indisciplina          
Tabela13 - Indisciplina 

 

 

Ano 
Letivo 

Al
un

os
 in

sc
rit

os
 

To
ta

l 
de

 O
co

rrê
nc

ias
 

Al
un

os
 E

nv
ol

vid
os

 

% 

Oc
or

rê
nc

ias
/ 

alu
no

 

N.º total de medidas 
disciplinares 

To
ta

l 
m

ed
id

as
 

% 

N.
º d

e m
ed

id
as

/ 
alu

no
 

Me
di

da
s 

Co
rre

tiv
as

 

Me
di

da
s 

Sa
nc

io
na

tó
ria

s 

2013/14 343 159 50 14,6% 3,18 152 7 159 4,4% 0,46 
2014/15 339 29 22 6,5% 1,32 23 6 29 20,7% 0,09 
2015/16 315 72 18 5,7% 4,00 54 13 67 19,4% 0,21 
2016/17           
2017/18           
2018/19           
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5.8. Potencialidades         

 Organização Curricular (Ofertas de Escola curricular e extracurricular; Áreas 

de Enriquecimento Curricular) 

 Projetos (TEIP III; Plano Nacional de Leitura; Projeto Fénix -1º, 2º e 3º ciclos; 

Projeto de Educação para a Saúde; Eco – Escola – 1º, 2º, 3º ciclos; 

Desporto Escolar – 2º e 3º ciclos; Clubes – 2º e 3º ciclos; Conto contigo – 

pré-escolar; 1.º e 2.º ciclos, Centro de Formação Desportiva) 

 Grupos de Trabalho (Equipa TEIP; Equipa de Autoavaliação; Gabinete GO!,  

Equipa da Biblioteca Escolar e Disciplina®) 

 Parcerias 

5.9. Pontos críticos         

 Baixa qualidade do sucesso escolar 

 Elevada taxa de insucesso escolar 

 Dificuldade na rentabilização dos equipamentos TIC (manutenção/ 

operacionalização/ rentabilização) 

 Elevada taxa de abandono escolar e de indisciplina 

 Comunicação interna e externa 

 Articulação vertical e horizontal  

 Descontinuidade das equipas técnicas 

 Mecanismos de monitorização / avaliação das diferentes ações 

(Conforme o diagnóstico efetuado no plano plurianual de melhoria 14-17) 

6. Eixos de intervenção / Plano de Melhoria     

 Eixo 1 – Apoio à melhoria das aprendizagens 

 Eixo 2 – Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

 Eixo 3 – Organização e Gestão 

 Eixo 4 – Relação Escola-Famílias-Comunidade e Parcerias 

Cada um dos eixos abrange um conjunto de ações que se encontram descritas 

e especificadas no Plano de Melhoria anexo, a reformular anualmente de acordo 

com os resultados obtidos após avaliação e de acordo com os grupos a 

intervencionar. 
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7. Avaliação / Monitorização        

Divulgação do Projeto Educativo  

O conhecimento do projeto educativo do Agrupamento é de vital importância 

para que todos os esforços se conjuguem na sua implementação e na obtenção de 

resultados positivos. 

A quem divulgar e como divulgar o PEA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

O PE será divulgado através das estruturas intermédias (Coordenadores, 

diretores de turma), representantes do pessoal não docente, direção, conselho 

pedagógico e estará disponível na página eletrónica do agrupamento.  

 

Avaliação do Projeto Educativo  

O que se avalia?  

É avaliado o grau de concretização dos objetivos que explicitam as 

metas/objetivos nele definidas (nos casos em que os objetivos, dada a sua natureza 

qualitativa, não foram formulados de modo mensurável, propõe-se a avaliação 

qualitativa e fundamentada de algumas das estratégias indicadas).  

 

Imagem 13 - Divulgação do Projeto Educativo 
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Como se avalia?  

Avalia-se o PEA através dos indicadores de medida dos objetivos e/ou de 

algumas das estratégias do PEA. 

Quem avalia?  

De acordo com o artigo 13 do Decreto-lei n.º 137/2012, o PE deverá ser 

avaliado pelo Conselho Geral.  

Quando se avalia?  

O PE é avaliado anualmente e no final do triénio, de acordo com os indicadores 

e objetivos definidos pelo conselho geral. 
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9.  Anexos  
 

Anexos 
Projeto Educativo 

Agrupamento de Escolas de Avis 


