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Na vida, não existem soluções. Existem forças em marcha: é preciso criá-las e, então, a elas 

seguem-se as soluções." 2       (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 

 

 

 

 

"Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, 

levam um pouco de nós."3       (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em Conselho Geral, a 18 de novembro de 2015.  

                                                           
2 Citação retirada da pág. 2 do Projeto de Intervenção 2014-18, do Diretor. 
3 Citação retirada da pág. 2 do Projeto de Intervenção 2014-18, do Diretor. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

IDENTIDADE, CULTURA E GEOGRAFIA DA ORGANIZAÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia (AGEVC) é constituído pela Escola Se-

cundária de Vouzela, escola sede, e pelo anterior Agrupamento de Escolas de Campia. Da 

agregação, em abril de 2013, dos referidos estabelecimentos de ensino resultou o novo e 

presente Agrupamento. Este comporta uma Escola Secundária (com 3º ciclo do Ensino Bási-

co e Ensino Secundário, em Vouzela), uma Escola Básica (com 1.º, 2.º e 3.ºciclo do Ensino 

Básico, em Campia), um Centro Escolar (com Jardim de Infância e 1º ciclo do Ensino Básico, 

em Cambra); uma escola básica (com 1.º ciclo do Ensino Básico, em Viladra) e dois Jardins de 

Infância (um em Campia e outro em Viladra). 

Adscreve-se que nos Jardins de Infância do Agrupamento é disponibilizada uma compo-

nente de apoio à família, em parceria com a Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. 

De acordo com os dados da avaliação interna, frequentaram, em média nos dois últimos 

anos letivos, o AGEVC 772 alunos do Pré-Escolar ao 12.º ano, distribuídos pelos edifícios 

acima referidos e posteriormente ilustrados. 

Ao nível de ofertas formativas, o AGEVC oferece, em média e de acordo com os dados da 

avaliação interna, a 68 alunos o ensino Pré-Escolar, a 113 alunos o 1º Ciclo do Ensino Básico, 

a 62 alunos o 2º Ciclo do Ensino Básico, a 305 alunos o 3º Ciclo do Ensino Básico, a 20 alunos 

o Curso Vocacional do Ensino Básico, a 194 alunos o Ensino Secundário – 132 o Cursos Cien-

tífico-Humanísticos e a 62 alunos o Curso Profissional – e a 10 alunos o Percurso Curricular 

Alternativo. 

A oferta formativa rege-se pela legislação vigente e está condicionada pelo número de 

alunos existente nas escolas bem como pelas escolhas efetuadas pelos mesmos, procurando 

sempre responder às necessidades do mercado de trabalho local e regional.  

Ao nível do meio onde as multimodos escolas se encontram inseridas e, consequente-

mente, de onde provêm os alunos, constatam-se algumas diferenças na prestação de apoios 

económicos. No AGEVC, 64,7% dos alunos encontram-se a beneficiar dos apoios da Ação 

Social Escolar, dados conferidos pela avaliação interna. 
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Examinando o índice de instrução dos Pais/Encarregados de Educação constata-se que a 

grande maioria (83%) possui a escolaridade básica e apenas 5% possui formação superior. 

Este facto, aliado à distribuição pelos setores de atividade económica, permite-nos concluir 

que o contexto socioeconómico do agrupamento é altamente desfavorável com possíveis 

repercussões no sucesso educativo. 

Face ao exposto apura-se que tem sido relevante o esforço de todas as forças educativas 

do concelho, sem o qual não seria possível uma taxa de abandono escolar/desistência esco-

lar de 1,4% no Agrupamento. 

Outro fator negativo a salientar neste ponto, é a distância considerável entre as escolas 

do Agrupamento, com os inevitáveis reflexos, devido à dispersão entre os edifícios, no funci-

onamento dos mesmos, obrigando a uma gestão criteriosa dos recursos humanos e materi-

ais. 

Seguidamente, ilustra-se o indicador da progressão dos resultados dos alunos do agru-

pamento entre as provas nacionais do 4.º ano e do 6.º ano, quando comparados com os dos 

outros alunos do país4. 

 

 

 

A tabela procedente mostra os resultados em contexto, isto é, como se comparam os re-

sultados dos alunos do agrupamento, no 6.º ano, com os resultados dos alunos de agrupa-

mentos em contextos semelhantes5. 

 

 

 

 

                                                           
4 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico, 2º Ciclo, do Ministério da Educação e Ciência. 
5 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico, 2º Ciclo, do Ministério da Educação e Ciência. 
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O gráfico abaixo ilustrado patenteia a promoção do sucesso escolar, evidenciando a per-

centagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 6.º ano após um percurso 

sem retenções no 5.º ano6. 

 

 

Seguidamente, ilustra-se o indicador da progressão dos resultados dos alunos do agru-

pamento entre as provas nacionais do 6.º ano e do 9.º ano, quando comparados com os dos 

outros alunos do país7. 

 

 

 

A tabela sequente ilustra a taxa de progressão dos mesmos alunos que realizam os exa-

mes do 6.º ano e três anos mais tarde os exames do 9.º ano, a Português e a Matemática A, 

quando comparados com os outros alunos do país8. 

 

 

 

 

                                                           
6 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico, 2º Ciclo, do Ministério da Educação e Ciência. 
7 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico, 3º Ciclo, do Ministério da Educação e Ciência. 
8 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico, 3º Ciclo, do Ministério da Educação e Ciência. 

Progressão superior à média nacional; Progressão inferior à média nacional; Progressão em linha com a média nacional 
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Os gráficos abaixo esboçados aduzem a promoção do sucesso escolar, evidenciando a 

percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um percur-

so sem retenções nos 7.º e 8.º anos9. 

 

 

 

 

 

Alusivamente aos cursos científico-humanísticos, do Ensino Secundário, a tabela seguinte 

evidencia a taxa de progressão dos mesmos alunos que realizam os exames do 9º ano e três 

anos mais tarde os exames do 12º ano, a Português e a Matemática A, quando comparados 

com os outros alunos do país10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico, 3º Ciclo, do Ministério da Educação e Ciência. 
10 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Secundário, Cursos Científico-Humanísticos, do Ministério da Educa-
ção e Ciência. 

Progressão superior à média nacional 

Progressão em linha com a média nacional 
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A ilustração que se apresenta na página seguinte elucida o indicador dos resultados em 

contexto, quando se comparam os resultados dos alunos do Agrupamento, no 12.º ano, com 

os resultados dos alunos de escolas/agrupamentos em contextos semelhantes11. 

 

 

 

Seguidamente, a próxima tabela12 mostra o quanto as notas internas atribuídas pelo 

Agrupamento aos seus alunos estão alinhadas com as notas internas atribuídas pelas outras 

escolas/agrupamentos do país a alunos com resultados semelhantes nos exames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Secundário, Cursos Científico-Humanísticos, do Ministério da Educa-
ção e Ciência. 
12 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Secundário, Cursos Científico-Humanísticos, do Ministério da Educa-
ção e Ciência. 

Resultados acima do esperado nos dois anos; Resultados acima e abaixo do esperado. 

Tabela: Da tabela constata-se que, no global, o Agrupamento nunca apresentou uma inflação das notas internas e em 2010 e 

2011 verificou-se uma ligeira contração das notas internas, comparativamente com outras escolas com resultados similares nos 

exames. Todavia, desde 2012 tem estado alinhada com o mesmo universo. 
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ESCOLAS DO AGRUPAMENTO 

Escola Secundária de Vouzela (ESCOLA-SEDE) 

 

 

Escola Básica de Campia 

 

 

Centro Escolar de Cambra (Escola Básica e Jardim de Infância) 

 

 

Imagem 1: A Escola Secundária de Vouzela situa-se na Vila de Vouzela, na Quinta das Regadas. Este 

estabelecimento tem alunos do 3º ciclo do EB, do Ensino Secundário nos cursos Científico-

Humanísticos e cursos do Ensino Profissional. 

Imagem 2: A Escola Básica de Campia situa-se na Freguesia de Campia, no lugar de Campia. Neste 

estabelecimento frequentam alunos do 1º Ciclo do EB, 2º Ciclo do EB e do 3º Ciclo do EB. Distancia-se da 

Escola Sede em 18 km. 

Imagem 3: O centro Escolar de Cambra é composto pela Escola Básica do 1º Ciclo do EB e pelo Jardim de 

Infância de Cambra. Este centro situa-se na Freguesia de Cambra, relativamente perto da Torre Medieval 

de Cambra. Distancia-se da Escola Sede em 9 km. 
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Escola Básica de Viladra 

 

 

Jardim de Infância de Campia (sala 1 e sala 2) 

         

 

 

Imagem 4: A Escola Básica de Viladra tem alunos do 1º Ciclo do EB. Esta situa-se na Freguesia de Alcofra, 

no lugar de Viladra, relativamente perto do lugar do Cabo de Vila onde está a Torre Medieval de Alcofra. 

Distancia-se da Escola Sede em 28 km. 

Imagem 6: Jardim de Infância de Campia – Sala 1 ou Sala de Rebordinho - situado na 

Freguesia de Campia, no lugar de Rebordinho, com uma longinquidade de 2 km do lugar de 

Campia. Distancia-se da Escola Sede em 20 km. 

Imagem 5: Jardim de Infância de Campia – Sala 2 ou Sala de Campia - situado na Freguesia 

de Campia, no lugar de Campia. Distancia-se da Escola Sede em 18 km. 



11 | P á g i n a  

Jardim de Infância de Viladra 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

 

Encaixado entre a serra e o mar, o concelho de Vouzela é caracterizado por um relevo 

acidentado e um povoamento disperso, factos que condicionam bastante as acessibilidades 

com fortes implicações quer em termos sociais e económicos, quer concretamente na rede 

de transportes. 

Com uma área de 193,7 Km2, os 10 540 habitantes (Censos 2011), dividem-se por 9 fre-

guesias: Alcofra, União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, Campia, União de 

Freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas, Fornelo do Monte, Queirã, S. Miguel do 

Mato, Ventosa e União de Freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues. 

A grande maioria da população do concelho encontra-se empregada nos setores secundá-

rio e terciário, conforme podemos verificar no quadro abaixo. 

 

 

Quadro A  – População empregada, por local de residência e setor de atividade económica. Fonte: INE, Censos 2011 

Local de residência

(Censos 2011) 1: Sector primário 2: Sector secundário 3: Sector terciário (social)
4: Sector terciário 

(económico)

Concelho de Vouzela 323 1553 1004 1078

População empregada, por local de residência e setor de atividade económica

Imagem 7: O Jardim de Infância de Viladra encontra-se perto da Escola Básica do 1º Ciclo 

de Viladra. Este também se situa na Freguesia de Alcofra, no lugar de Viladra, relativamen-

te perto do lugar do Cabo de Vila onde está a Torre Medieval de Alcofra. Distancia-se da 

Escola Sede em 28 km. 
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O concelho de Vouzela tem vindo a registar uma diminuição demográfica significativa. Pa-

ra além da diminuição da população residente (em 2001 apresentava 11916 habitantes e em 

2014 registava 10 099 habitantes, conforme o ilustrado no gráfico 1). 

 

 

 

A partir da forma da pirâmide acima apresentada, pode concluir-se à partida que se trata 

de uma população envelhecida, uma vez que o topo da mesma é mais largo do que a base, 

tratando-se assim de uma pirâmide invertida. 

 

 

 

A forma deste gráfico está relacionada com uma diminuição nas taxas de natalidade e 

mortalidade, com o fraco crescimento natural, acidentes demográficos, aumento da espe-

rança média de vida e com uma população envelhecida. 
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Gráfico 1 – Evolução da população residente no concelho de Vouzela, desde 2011 até 2014. Fonte: INE. 

Gráfico 2 – Pirâmide etária do concelho de Vouzela 
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A partir da análise do gráfico verifica-se um decréscimo significativo da taxa de natalidade 

ao longo dos anos. A taxa de natalidade sofreu uma diminuição de 9,7‰ de 1981 para 2014, 

situando-se nos 4,8‰ em 2014, muito abaixo da média nacional de 7,9‰ e de Viseu Dão 

Lafões (6,3‰). 

Ao contrário da taxa bruta de natalidade, a taxa de mortalidade tem vindo a aumentar ao 

longo dos anos à exceção de 2012 para 2013, que diminuiu cerca de 1,8 ‰. Em 2013, 

situava-se nos 13,5‰, superior à média nacional (10,1‰) e à média da NUT III Viseu Dão 

Lafões (11,7‰). 

De forma a compreender melhor esta realidade social, torna-se relevante analisar a taxa 

de fecundidade e o índice sintético de fecundidade, isto é, o número médio de filhos por 

mulher em idade fértil (estatisticamente mulheres entre 15 e 49 anos). 

A taxa de fecundidade corresponde ao número total de nascimentos numa dada região 

por cada mil mulheres em idade fértil (dos 15 e os 49 anos). 

 
Quadro B – Taxa de Fecundidade no Concelho de Vouzela, relativa ao ano de 2012 até 2014Fonte: INE, Pordata. 

 

Como podemos verificar, a taxa de fecundidade tem vindo a diminuir, situando nos 23,3‰ 

em 2014, muito abaixo da média nacional de 34,3‰ e da média de Viseu Dão-Lafões 

(28,3‰). 
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Gráfico 3 – Evolução das Taxas bruta de natalidade e de mortalidade no Concelho de Vouzela (‰).Fonte: INE, Pordata. 
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Quadro C – Índice Sintético de Fecundidade no Concelho de Vouzela Fonte: INE, Pordata. 

 

Quanto ao índice sintético de fecundidade do concelho, podemos verificar que em 2012 o 

número médio de filhos foi de 1,12 por mulher, tendo decrescido para 0,84 em 2014. Estes 

dados revelam que o concelho apresenta graves problemas ao nível da natalidade, dado que 

os dados são inferiores à média nacional (1,23‰) e da NUT III (1,02‰). 

Através da análise dos dados acima apresentados, podemos calcular a taxa de 

crescimento natural do concelho, isto é, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de 

mortalidade, expressa em permilagem. 

 

 

 

 

Ao analisar este gráfico, constatamos que a taxa de crescimento natural no concelho de 

Vouzela é negativa, desde o ano de 2001, uma vez que a taxa bruta de mortalidade é sempre 

superior à taxa bruta de natalidade. Para além disso, verificamos também que esta diferença 

entre a taxa de mortalidade e natalidade tem demonstrado uma tendência para se agravar 

levando a um aumento negativo da taxa de crescimento natural do concelho. 

Em 2014, a taxa de crescimento natural do concelho situou-se nos -8,5‰, muito abaixo da 

média nacional que era de -2,2‰. 
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Gráfico 4 – Taxa de Crescimento Natural do Conselho de Vouzela. 
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Conforme podemos verificar, o índice de envelhecimento do concelho revela uma 

evolução linear, tendo aumentado entre 2011 e 2014. Enquanto que em 2011 existiam no 

concelho 213,7 idosos por cada 100 jovens, em 2014 esse valor aumentou para 250,3. 

Estes dados são ainda mais preocupantes quando comparados com a realidade nacional, 

cujo índice de envelhecimento em 2014 era de 138,6, e com os dados de Viseu Dão Lafões 

(178 em 2014). 

Também em termos sociais os indicadores não são muito favoráveis. O número de de-

sempregados inscritos nos Centros de Emprego e Formação Profissional era em 2001 de 277 

indivíduos, tendo aumentado acentuadamente a partir do ano de 2011 até 2013 (516 indiví-

duos). 

No ano de 2014 verificou-se uma pequena diminuição (493 indivíduos). Esta realidade en-

contra-se em sintonia com a situação atual do país e com grande impacto na atribuição de 

apoios ao nível da Ação Social Escolar aos alunos do Agrupamento. 

De acordo com os dados do Centro de Emprego Dão-Lafões, o número de desempregados 

no concelho, apesar de elevado, continua a diminuir, encontrando-se em junho de 2015, 

inscritos 395 indivíduos. 
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Gráfico 5 – Evolução do índice de envelhecimento no concelho de Vouzela de 2011 a 2014. Fonte: INE, Estimativas 

Anuais da População. 
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O número de desempregados inscritos nos Centros de Emprego e Formação Profissional 

era em 2001 de 277 indivíduos, tendo aumentado acentuadamente a partir do ano de 2011 

até 2013 (516 indivíduos). 

No ano de 2014 verificou-se uma pequena diminuição (493 indivíduos). Esta realidade en-

contra-se em sintonia com a situação atual do país e com grande impacto na atribuição de 

apoios ao nível da Ação Social Escolar aos alunos do Agrupamento. 

De acordo com os dados do Centro de Emprego Dão-Lafões, o número de desempregados 

no concelho, apesar de elevado, continua a diminuir, encontrando-se em junho de 2015, 

inscritos 395 indivíduos. 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO – A CAMINHADA PARA A QUALIDADE 

 

Face às dinâmicas atuais da sociedade e às permanentes exigências do sistema de ensino, 

a AutoAvaliação do Agrupamento é um procedimento fundamental, indispensável e incon-

tornável. A sua importância advém de ser um processo de regulação que requer a imple-

mentação de estratégias que conduzam à melhoria da qualidade do serviço prestado pelo 

agrupamento, quer ao nível da organização e do funcionamento do estabelecimento, quer 

ao nível dos processos pedagógicos. Daí que analisar e refletir sobre a ação e o desempenho 

global de uma escola deve ser um ato recorrente, sistemático, pleno e amplamente partici-

pado. 
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Do último relatório da autoavaliação, foram retirados os pontos fortes que a organização 

revela e os pontos fracos diagnosticados que serão o ponto de partida no presente projeto 

educativo. 

 

PONTOS FORTES 

 

 Rendimento Escolar: Taxa de abandono escolar/desistência/Excluídos por faltas; e Fluxo 

escolar; Taxa de progressão de competências; Taxa de sucesso escolar; Taxa de Excelência 

nos exames 6º ano e 9º ano; e Tendência na atribuição de crédito horário. 

 Eficácia da Organização na Integração dos Alunos no Nível de Escolaridade Seguinte ou na 

Integração Socioprofissional: Grau de eficácia de transição de ciclo de ensino (exceto nos 

ensino profissional); e Grau de eficácia da orientação vocacional. 

 Resultados Financeiros: Grau de aprovação do orçamento; Grau de aprovação do relató-

rio de conta gerência; Grau de dependência de receitas próprias; Custo de aluno; Grau de 

eficiência do custo na biblioteca - livros, jornais e outros; Grau de eficiência do custo dos 

combustíveis; Grau de eficiência do custo água e eletricidade; Grau de eficiência do custo em 

comunicações - telefone, telemóvel e avença; Grau de eficiência do custo na limpeza e higi-

ene; Grau de eficiência do custo em material de escritório; Grau de eficiência do custo no 

aluguer de pavilhão; e Grau de eficiência do custo em assistência técnica. 

 Plano de Intervenção do Diretor: missão e visão. 

 PAA/Relatório – Plataforma GARE: Medir, avaliar e monitorizar desempenho/resultados; 

Quadro de valores; Conciliação de interesses e necessidades; e Objetivos. 

 Regulamento Interno: Comunicação; Gestão de conflitos/atualização; Definição de lide-

rança/responsabilidade; Quadro de valores; e Otimização de recursos humanos. 

 Conselho Geral: Recolha e análise de informação; Comunicação; Gestão das relações ex-

ternas; Estabelecimento de parcerias/protocolos; e Monitorização da formação e projetos. 

 DOAP - Documento Orientador da Atividade Pedagógica: Comunicação/atualização; Ges-

tão de conflitos; Definição de liderança/responsabilidade; e Quadro de valores. 

 Regimento de Estruturas Intermédias: Definição de liderança/responsabilidade; Gestão 

de conflitos; Quadro de valores; e Comunicação. 

 Guião da Reunião Geral de Docentes: Definição de liderança/responsabilidade; e Comuni-

cação. 
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 Trabalho de equipa – PND e Administrativo: Promoção duma cultura de diálogo; e Asse-

gura a comunicação entre colaboradores. 

 Relatório de Inquéritos: Divulgação dos resultados finais. 

 Envolvimento de alunos: Realização de reuniões com os delegados e subdelegados de 

turma com Direção. 

 Gestão de Recursos Financeiros: Mapas financeiros; e Atas de Conselho Geral. 

 Monitorização da Informação/Conhecimento: Inquéritos a PD, PND, EE e alunos. 

 Acessibilidade: Página agevc; Jornal de Agrupamento; Blogue da biblioteca; Rádio escola; 

Correio eletrónico institucional; Plataforma GARE; GIAE; e Moodle. 

 Atas de Reunião Geral de PND: Cultura de diálogo; e Comunicação. 

 Sistema de Gestão: Avaliação dos EE, PD e PND; e Resultados informáticos são utilizados 

de forma a monitorizar o progresso ao nível da inovação. 

 Liderança: Partilha de Responsabilidade; e Partilha de competências. 

 Protocolos e Parcerias: Elevado número de protocolos estabelecidos quer com organis-

mos públicos, quer com outros; e Satisfação dos protocolos estabelecidos. 

 Candidatura a Cursos Profissionais: Organização dos processos; e Análise de riscos e opor-

tunidades. 

 Áreas Disciplinares: Aquisição de recursos tendo em conta a inovação e formação; Medir, 

avaliar e monitorizar o desempenho; Articulação de atividades/recursos; Envolvimento das 

partes interessadas; Análise da frequência das aulas de apoio; e Trabalho colaborativo. 

 Conselhos de Turma: Otimização de recursos; Envolvimento dos EE; Mapa da frequência 

das aulas de apoio; e Balanço das atividades. 

 Gestão dos Recursos Humanos: Transparência e clareza nos processos de recrutamento; e 

Conciliação entre a vida profissional e familiar. 

 Gestão de Recursos Materiais: GIAE; Plataforma GARE; Moodle; Página agevc; Escola vir-

tual; e E-mail institucional. 

 Gestão de Processos-Chave: Planificações; Critérios de avaliação; Estatística de resultados 

escolares; Inquéritos; Planos de Acompanhamento pedagógico individual; e Relatórios cir-

cunstanciados. 

 Percurso dos Alunos do Ensino Profissional: Dossiê Formação em Contexto de Trabalho. 
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 Perceção dos Encarregados de Educação: Imagem global do organismo; Acessibilidade ao 

organismo; Qualidade dos serviços de apoio; Avaliação: aprendizagens; Oferta formativa; 

Dimensão social; e Qualidade de vida. 

 Perceção dos Alunos: Avaliação: aprendizagens. 

 Perceção do PD e PND: Imagem e desempenho global da instituição; Liderança e aos sis-

temas de gestão; Satisfação com as condições de trabalho; Motivação e satisfação com o 

desenvolvimento da carreira e das competências; Dimensão social; e Qualidade de vida. 

 Perceção das Pessoas Externas: Dimensão social. 

 Envolvimento: Taxa de presenças de alunos e membros externos no Conselho Geral; Taxa 

de participação no inquérito - alunos; Taxa de absentismo - alunos; e Taxa de envolvimento - 

Encarregados de Educação. 

 Qualidade das Atividades de Ensino e Formação e Outros Serviços: Tempo de tratamento 

de cartão de estudante, de certificados e outros documentos. 

 Comportamento das Pessoas: Taxa de absentismo do PD e PND. 

 Motivação e Envolvimento: Taxa de atividades realizadas; Taxa de atividades avaliadas; e 

Grau de satisfação dos dinamizadores das atividades. 

 Nível de Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação: Grau de eficácia na uti-

lização das TIC. 

 Impacto Económico: Grau de apoio destinado a alunos socialmente desfavorecidos; e 

Grau de apoio destinado a alunos em parceria com a Câmara Municipal. 

 Dimensão Social: Frequência das relações com as autoridades locais, comunidades e as-

sociações. 

 Qualidade de Vida: Programas de prevenção quanto aos riscos de saúde e de acidentes; e 

Grau de aptidão física – alunos. 

 Certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade: Certificação HACCP – Bar e cantina; 

Controlo de qualidade de água; e Inspeção aos extintores. 

 Gestão e inovação: Grau de envolvimento de EE, alunos, PD e PND. 
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PONTOS FRACOS 

 Liderança: Projeto Educativo de Agrupamento; Boletins Informativos; e Circulares Inter-

nas. 

 Planeamento e Estratégia: Estatística de Apoios Educativos; Certificação; e Orçamento. 

 Pessoas: Plano de Formação; e Teste de aptidão física. 

 Parcerias: Caderneta de Acompanhamento (Ensino Especial); Simulacro; Diagnóstico pre-

ventivo de saúde; e Protocolos de Estágio. 

 Recursos: Sistema de Gestão de Reclamação/sugestão. 

 Processos: Atas de reunião Direção-Delegados de turma; Atas da Associação de Estudan-

tes; Associação de Pais; e Cadeia de serviços; 

 Clientes: Avaliação de atividades pelo público-alvo; e Diplomas de Mérito. 

 Comunicação: Plano de Intervenção do Diretor; Guiões (início de ano letivo); Rentabiliza-

ção da página agevc; Rádio Escola; e Divulgação de atividades (na comunicação social e cor-

reio eletrónico). 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

PESSOAS 

 

Segundo os dados apurados pela avaliação interna, o AGEVC apresenta anualmente, em 

média, 152 colaboradores distribuídos pelas categorias de professor, de assistente operacio-

nal, de assistente técnico e de psicólogo e 772 alunos conforme ilustra o gráfico que se se-

gue. 
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DISCENTES 

 

Os alunos do Agrupamento estão distribuídos por diversos níveis de ensino, ilustrado no 

gráfico que se segue, onde os valores apresentados correspondem ao nº de alunos por nível 

de ensino e à respetiva percentagem face ao universo acima indicado. 

 

 

O gráfico seguinte reflete a distribuição percentual dos alunos do Agrupamento por sexo, 

em contraste com a distribuição da média nacional13. 

 

 

 

 

                                                           
13 Fonte: dados extraídos do portal infoescolas – Estatísticas do Ensino Secundário e Ensino Básico, do Ministério da Educação e Ciência. 
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DOCENTES 

 

A maioria do corpo docente encontra-se estável e a lecionar nas escolas do Agrupamento 

há copiosos anos. Este facto assevera-se pela elevada percentagem de docentes que perten-

cem ao Quadro de Agrupamento, com a adjeção de alguns professores de Quadro de Zona 

Pedagógica permanecerem há múltiplos anos no Agrupamento. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

Dos sete estabelecimentos que o agrupamento é constituído, a escola sede é, sem dúvi-

da, aquele que carece de uma intervenção ao nível da requalificação. As instalações apre-

sentam várias debilidades, apesar dos diversos pequenos arranjos que vai sofrendo pontu-

almente, ao nível da sua infraestrutura. Todavia, encontra-se desatualizada face às necessi-

dades presente e futuras. Para quem apresente limitações físicas, o andar superior de cada 

edifício não é acessível e há dois edifícios (bloco B e D) que têm um percurso alternativo 

muito extenso e sem proteção para os dias chuvosos. 

Os espaços exteriores da EB1 e do Jardim de Infância de Viladra são pouco atrativos, 

quando comparados com os restantes. 

As escolas EB1 e Jardins de Infância carecem de equipamentos de informática e de acesso 

à rede de internet, assim como do sistema de gestão GIAE e JPalunos. 

Ao nível didático, no geral, o agrupamento apresenta uma suficiência de equipamentos e 

de recursos materiais necessários para o desenvolvimento de boas práticas. 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia como escola pública depende fortemen-

te do financiamento público, isto é, do orçamento de estado. Esta dependência situa-se nos 

85%, onde os restantes 15% resultam de receitas próprias. 

O agrupamento conta, também, com o financiamento do Programa Operacional Capital 

Humano – POCH – para os cursos profissionais e vocacionais. 

 

 

SUCESSO EDUCATIVO DOS ALUNOS 

 

De acordo com o último relatório de autoavaliação, o sucesso educativo dos alunos do 

agrupamento é exposto nas três tabelas que se seguem, servindo de ponto de partida para o 

próximo ciclo avaliativo. 

 

 

 

 

Grau de realização Educativa Sucesso Educativo

Taxa de Abandono/Desistência Escolar 1,4%

Eficácia da tendência do Fluxo Escolar 73%

Taxa de progressão de competências (Pré-Escolar) 100%

Taxa de sucesso escolar (1º Ciclo) 96%

Taxa de sucesso escolar (2º Ciclo) 92%

Taxa de sucesso escolar (3º Ciclo) 88%

Taxa de sucesso escolar (Ensino Secundário) 84%

Taxa de sucesso escolar (Ensino Profissional) 73%

Taxa de sucesso: exames 4º ano 69%

Taxa de sucesso: exames 6º ano 69%

Taxa de sucesso: exames 9º ano 52%

Taxa de sucesso: exames 11º ano 59%

Taxa de sucesso: exames 12º ano 57%

Tabela 1 – Os resultados advém do grau de realização do rendimento escolar dos alunos nos últimos dois anos. 
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Grau de Qualidade Educativa Sucesso Educativo

Taxa de Excelência nos exames do 4º ano (Sucesso >= 70%) 51%

Taxa de Excelência nos exames do 6º ano (Sucesso >= 70%) 72%

Taxa de Excelência nos exames do 9º ano (Sucesso >= 70%) 85%

Taxa de Excelência nos exames 11º ano (Sucesso >= 14 val.) 45%

Taxa de Excelência nos exames 12º ano (Sucesso >= 14 val.) 36%

Taxa de empregabilidade na via profissional 16%

Taxa de Diplomas de Mérito (1º ciclo) 17%

Taxa de Diplomas de Mérito (2º ciclo) 16%

Taxa de Diplomas de Mérito (3º ciclo) 28%

Taxa de Diplomas de Mérito (Ensino Secundário) 38%

Taxa de Diplomas de Mérito (Ensino Profissional) 0%

Taxa de distinções nas competições nacinais 62%

Crédito Horário resultante dos Exames Nacionais 41%

Grau de Integração Educativa Sucesso Educativo

Grau de entrada na Universidade 63%

Grau de entrada no mundo do trabalho 69%

Grau de eficácia de transição de ciclo de ensino (1º ciclo) 98%

Grau de eficácia de transição de ciclo de ensino (2º ciclo) 86%

Grau de eficácia de transição de ciclo de ensino (3º ciclo) 93%

Grau de eficácia de transição de ciclo de ensino (Ensino Secundário) 83%

Grau de eficácia de transição de ciclo de ensino (Ensino Profissional) 53%

Grau de Integração dos alunos - Ensino Profissional 72%

Grau de Integração dos alunos - Ciências e Tecnologias 100%

Grau de Integração dos alunos - Línguas e Humanidades 73%

Tabela 2 – Os resultados advém do grau de qualidade do rendimento escolar dos alunos nos últimos dois anos. 

Tabela 3 – Os resultados advém da eficácia da organização na integração dos alunos no nível de escolaridade seguinte e na integração socioprofissional, de 

acordo com o rendimento escolar dos dois últimos anos. 
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FUNCIONAMENTO GLOBAL DO AGRUPAMENTO 

 

A distribuição letiva, organização dos horários de alunos e professores, avaliação de alu-

nos, provas de aptidão profissional, angariação e organização da formação em contexto de 

trabalho, visitas de estudo, formação participada, apoios educativos e outras medidas pro-

motoras do sucesso escolar, entre outras situações referentes ao funcionamento global do 

Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia, encontram-se discernidos nos regulamentos 

específicos e, substancialmente, no DOAP – Documento Orientador da Atividade Pedagógica 

– sendo revisto anualmente, em Conselho Pedagógico, em função das normas legislativas e 

das necessidades do agrupamento. 

O trabalho de constituição de turmas é coordenado pelo Diretor, sendo designados para a 

realização desta tarefa grupos de trabalho, que deverão respeitar as orientações legais em 

vigor, nomeadamente, o despacho normativo que estabelece os procedimentos da matrícula 

e as normas na distribuição de crianças e alunos, constituição de turmas e período de funci-

onamento dos estabelecimentos de educação e ensino, as decisões do Conselho Pedagógico 

e recomendações dos conselhos de turma, constantes das respetivas atas de reunião do final 

do ano letivo e dos critérios consignados no DOAP. 

As adequações relativas ao processo de ensino e de aprendizagem, de carácter organiza-

tivo e de funcionamento, necessárias para responder adequadamente às necessidades edu-

cativas especiais de carácter permanente das crianças e jovens, encontram-se, de igual for-

ma, consagradas no DOAP. 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

MISSÃO 

 

Através de um serviço público de qualidade, a escola deve promover um ambiente educativo res-

ponsável, saudável e com igualdade de oportunidades de acesso a um ensino de qualidade visando a 

formação integral dos seus alunos de hoje e os cidadãos de amanhã. 

 

VISÃO 

 

Ser reconhecido como o agrupamento de escolas de referência na região de Lafões, com 

o sonho de estar entre os melhores do distrito de Viseu. 

Isto posto, terá que propalar a ambição de ser: 

-atrativa para os alunos da região (não só do concelho), pela formação que ministra, re-

conhecidamente de qualidade e com uma oferta formativa capaz de responder às necessi-

dades das famílias e do mercado de trabalho; 

-promotora do sucesso e da excelência; 

-orientada para prestar um bom serviço à comunidade educativa; 

-geradora de um clima de confiança, bem-estar e, em especial, dos valores da responsabi-

lidade e do trabalho, com forte sentido de identidade e pertença, de inclusão e equidade; 

-reconhecida pelos seus parceiros e agentes locais e internacionais, como um ícone de re-

ferência. 

 

VALORES 

 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia rege-se pelos seguintes valores éticos: 

Isenção; Integridade; Justiça; Humanismo; Solidariedade; Equidade; Inclusão, Eficiência; 

Responsabilidade; e Rigor. 
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OBJETIVOS E METAS 

 

META 1 – MELHORIA GLOBAL DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS 65% PARA OS 69%14 

 

 

 

                                                           
14 O valor de 69% da Meta 1 resulta da combinação das metas dos vários objetivos descritos nos quadros de referência 1A, 1B e 1C. 

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Diminuir a Taxa de 

Abandono/Desistência Escolar
Inferior a 1%

(Nº total de alunos EF ou AM)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Melhorar a tendência do Fluxo 

Escolar
Aumentar de 73% para 75%

 (Diferencial entre a saída e

entrada de alunos) - por ano letivo

Manter a Taxa de progressão de 

competências (Pré-Escolar)
Manter nos 100%

(Nº total de alunos que evoluiu)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de sucesso 

escolar (1º Ciclo)
Aumentar de 96% para 98%

(Nº total de alunos que transitou)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de sucesso 

escolar (2º Ciclo)
Aumentar de 92% para 94%

(Nº total de alunos que transitou)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de sucesso 

escolar (3º Ciclo)
Aumentar de 88% para 90%

(Nº total de alunos que transitou)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de sucesso 

escolar (Ensino Secundário)
Aumentar de 84% para 86%

(Nº total de alunos que transitou)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de sucesso 

escolar (Ensino Profissional)
Aumentar de 73% para 75%

(Nº total de alunos que transitou)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de sucesso: 

exames 4º ano
Aumentar de 69% para 75%

(Nº total de alunos que obteve

aproveitamento)/(Nº total de alunos a realizar 

exame)

Aumentar a Taxa de sucesso: 

exames 6º ano
Aumentar de 69% para 75%

(Nº total de alunos que obteve

aproveitamento)/(Nº total de alunos a realizar 

exame)

Aumentar a Taxa de sucesso: 

exames 9º ano
Aumentar de 52% para 58%

(Nº total de alunos que obteve

aproveitamento)/(Nº total de alunos a realizar 

exame)

Aumentar a Taxa de sucesso: 

exames 11º ano
Aumentar de 59% para 65%

(Nº total de alunos que obteve

aproveitamento)/(Nº total de alunos a realizar 

exame)

Aumentar a Taxa de sucesso: 

exames 12º ano
Aumentar de 57% para 63%

(Nº total de alunos que obteve

aproveitamento)/(Nº total de alunos a realizar 

exame)
Quadro 1A – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados refletem o grau de realização do rendimento escolar da instituição. 
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Objetivo Meta Indicador de avaliação

Aumentar a Taxa de Excelência 

nos exames do 4º ano

(Sucesso >= 70%)

Aumentar de 51% para 55%

(Nº de alunos com nota interna >= 70%)/(Nº de 

alunos no exame >= 70%)/(Nº total de alunos 

que realizou exame)

Aumentar a Taxa de Excelência 

nos exames do 6º ano

(Sucesso >= 70%)

Aumentar de 72% para 76%

(Nº de alunos com nota interna >= 70%)/(Nº de 

alunos no exame >= 70%)/(Nº total de alunos 

que realizou exame)

Aumentar a Taxa de Excelência 

nos exames do 9º ano

(Sucesso >= 70%)

Aumentar de 85% para 91%

(Nº de alunos com nota interna >= 70%)/(Nº de 

alunos no exame >= 70%)/(Nº total de alunos 

que realizou exame)

Aumentar a Taxa de Excelência 

nos exames 11º ano (Sucesso >= 

14 val.)

Aumentar de 45% para 51%
(Nº total de alunos que transitou)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de Excelência 

nos exames 12º ano (Sucesso >= 

14 val.)

Aumentar de 36% para 42%
(Nº total de alunos que transitou)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de 

empregabilidade na via 

profissional

Aumentar de 16% para 30%
(Nº total de alunos que transitou)/(Nº total de 

alunos matriculados)

Aumentar a Taxa de Diplomas de 

Mérito (1º ciclo)
Aumentar de 17% para 20%

(Nº de alunos com Diploma)/(Nº total de 

alunos)

Aumentar a Taxa de Diplomas de 

Mérito (2º ciclo)
Aumentar de 16% para 19%

(Nº de alunos com Diploma)/(Nº total de 

alunos)

Aumentar a Taxa de Diplomas de 

Mérito (3º ciclo)
Aumentar de 28% para 31%

(Nº de alunos com Diploma)/(Nº total de 

alunos)

Aumentar a Taxa de Diplomas de 

Mérito (Ensino Secundário)
Aumentar de 38% para 41%

(Nº de alunos com Diploma)/(Nº total de 

alunos)

Aumentar a Taxa de Diplomas de 

Mérito (Ensino Profissional)
Aumentar de 0% para 5%

(Nº de alunos com Diploma)/(Nº total de 

alunos)

Aumentar a Taxa de distinções nas 

competições nacinais
Aumentar de 62% para 65% (Nº de alunos distinguidos)/(Nº total de alunos)

Aumentar o Crédito Horário 

resultante dos Exames Nacionais
Aumentar de 41% para 45%

(Diferença entre Nº de horas atríbuídas e a 

Média do Nº de horas atribuído)/(Média do Nº 

de horas atribuído)
Quadro 1B – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados refletem o grau de qualidade do rendimento escolar da organização. 
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META 2 – MELHORIA NA GESTÃO E INOVAÇÃO E NO PLANO FINANCEIRO DOS 56% PARA OS 

61%15 

 

                                                           
15 O valor de 61% da Meta 2 resulta da combinação das metas dos dois objetivos descritos no quadro de referência 2.  

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Aumentar o Grau de entrada na 

Universidade
Aumentar de 63% para 66%

Inquérito ao universo de ex-alunos sobre a 

situação profissional, pelo GADEF

Aumentar o Grau de entrada no 

mundo do trabalho
Aumentar de 69% para 72%

Inquérito ao universo de ex-alunos sobre a 

situação profissional, pelo GADEF

Aumentar o Grau de eficácia de 

transição de ciclo de ensino (1º 

ciclo)

Aumentar de 98% para 100%
(Nº de alunos que conclui)/(Nº total de alunos 

inscrito)

Aumentar o Grau de eficácia de 

transição de ciclo de ensino (2º 

ciclo)

Aumentar de 86% para 88%
(Nº de alunos que conclui)/(Nº total de alunos 

inscrito)

Aumentar o Grau de eficácia de 

transição de ciclo de ensino (3º 

ciclo)

Aumentar de 93% para 95%
(Nº de alunos que conclui)/(Nº total de alunos 

inscrito)

Aumentar o Grau de eficácia de 

transição de ciclo de ensino 

(Ensino Secundário)

Aumentar de 83% para 85%
(Nº de alunos que conclui)/(Nº total de alunos 

inscrito)

Aumentar o Grau de eficácia de 

transição de ciclo de ensino 

(Ensino Profissional)

Aumentar de 53% para 55%
(Nº de alunos que conclui)/(Nº total de alunos 

inscrito)

Aumentar ao Grau de Integração 

dos alunos - Ensino Profissional
Aumentar de 72% para 75%

(Nº de alunos identificados)/(Nº total de alunos 

matriculado)

Manter o Grau de Integração dos 

alunos - Ciências e Tecnologias
Manter os 100%

(Nº de alunos identificados)/(Nº total de alunos 

matriculado)

Aumentar ao Grau de Integração 

dos alunos - Línguas e 

Humanidades

Aumentar de 73% para 76%
(Nº de alunos identificados)/(Nº total de alunos 

matriculado)

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Melhorar os Resultados na Área 

da Gestão e Inovação
Aumentar de 47% para 56%

(Envolvimento ou Utilização)/(Possibilidade de 

Envolvimento ou de Utilização)

Melhorar os Resultados 

financeiros
Aumentar de 65% para 74%

(Diferença entre o Gasto efetivo e o Gasto 

previsto)/(Gasto previsto)

Quadro 1C – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados refletem a eficácia da organização na integração dos alunos no nível de escolarida-

de seguinte e na integração socioprofissional, de acordo com o rendimento escolar. 

Quadro 2 – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados refletem o nível de eficiência dos resultados internos ao nível da Gestão e Inovação, 

assim como no plano financeiro. 
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META 3 – MELHORIA DA IMAGEM SOBRE A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO AGRUPAMENTO DOS 

67% PARA OS 72%16 

 

 

META 4 – MELHORIA DO DESEMPENHO QUE CONTRIBUI PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO 

AGRUPAMENTO DOS 66% PARA OS 74%17 

 

 

                                                           
16 O valor de 72% da Meta 3 resulta da combinação das metas dos três objetivos descritos no quadro de referência 3. 
17 O valor de 74% da Meta 4 resulta da combinação das metas dos vários objetivos descritos no quadro de referência 4. 

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Melhorar os Resultados no 

impacto económico
Aumentar de 58% para 63%

Inquérito ao universo de Alunos, Encarregados 

de Educação, Pessoal Docente e Pessoal Não 

Docente

Melhorar os Resultados na 

dimensão social
Aumentar de 75% para 80%

Inquérito ao universo de Alunos, Encarregados 

de Educação, Pessoal Docente e Pessoal Não 

Docente

Melhorar os Resultados qualidade 

de vida
Aumentar de 67% para 72%

Inquérito ao universo de Alunos, Encarregados 

de Educação, Pessoal Docente e Pessoal Não 

Docente

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Manter o Grau de Apoio destinado 

a alunos socialmente 

desfavorecidos

Manter os 100%
(Nº de pedidos de Apoio)/(Nº de Apoios 

concedidos pelo ASE)

Aumentar o Grau de apoio 

destinado a alunos em parceria 

com a Câmara Municipal

Aumentar de 94% para 96% (Nº de alunos que usufrui)/(Nº total de alunos)

Aumentar a frequência das 

relações com as autoridades 

locais, comunidades e associações

Aumentar de 60% para 70%
Questionário a Adjunto da Direção responsável 

pelo respetivo pelouro.

Aumentar o Grau de cobertura 

dos meios de comunicação social
Aumentar de 53% para 60%

Levantamento de notícas do Arquivo noticiário 

da Biblioteca Escolar

Aumentar os Programas de 

prevenção quanto aos riscos de 

saúde e de acidentes

Aumentar de 60% para 70% Questionário aos responsáveis de cada Área

Aumentar o Grau de Aptidão Física Aumentar de 30% para 50%
Teste de aptidão física a Alunos, Pessoal 

Docente e Pessoal Não Docente

Quadro 3 – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados traduzem a ideia que todas as partes interessadas, isto é, Alunos, Encarregados de 

Educação, Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e Pessoas Externas têm sobre a responsabilidade social da organização. 

Quadro 4 – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados refletem o desempenho da organização, relativamente à responsabilidade social. 
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META 5 – MELHORIA DA IMAGEM QUE AS PESSOAS18 TÊM SOBRE O AGRUPAMENTO DOS 76% 

PARA OS 79%19 

 

 

META 6 – MELHORIA DO CONTRIBUTO DAS PESSOAS PARA A IMAGEM DO AGRUPAMENTO DOS 

78% PARA OS 85%20 

 

                                                           
18 Entende-se como Pessoas o Pessoal Docente e o Pessoal Não Docente concernente à organização. 
19 O valor de 79% da Meta 5 resulta da combinação das metas dos vários objetivos descritos no quadro de referência 5. 
20 O valor de 85% da Meta 6 resulta da combinação das metas dos vários objetivos descritos no quadro de referência 6. 

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Aumentar a perceção global das 

pessoas com a imagem e 

desempenho global da instituição

Aumentar de 77% para 80%
Inquérito ao universo de Pessoal Docente e 

Pessoal Não Docente

Aumentar a perceção da liderança 

e aos sistemas de gestão
Aumentar de 73% para 76%

Inquérito ao universo de Pessoal Docente e 

Pessoal Não Docente

Aumentar a satisfação com as 

condições de trabalho
Aumentar de 76% para 79%

Inquérito ao universo de Pessoal Docente e 

Pessoal Não Docente

Aumentar a motivação e 

satisfação com o desenvolvimento 

da carreira e das competências

Aumentar de 79% para 82%
Inquérito ao universo de Pessoal Docente e 

Pessoal Não Docente

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Melhorar o comportamento das 

pessoas.
Aumentar de 94% para 98%

Absentismo e Inquérito ao universo do Pessoal 

Docente e Pessoal Não Docente

Aumentar a motivação e o 

envolvimento.
Aumentar de 75% para 79%

Taxas de respostas aos inquéritos, de atividades 

realizadas, de atividades avaliadas, satisfação 

dos dinamizadores de atividades e de 

participação do público-alvo nas atividades

Melhorar o nível de utilização das 

TIC
Aumentar de 78% para 82%

Inquérito ao universo de Pessoal Docente e 

Pessoal Não Docente

Melhorar a  capacidade dos 

colaboradores para lidarem com 

os alunos e outras partes 

interessadas e responder às suas 

necessidades

Aumentar de 66% para 80%

Medições da satisfação dos dinamizadores das 

atividades, das expectativas dos alunos face às 

atividades, da participação do público-alvo, do 

espaço onde decorrem as atividades e da 

duração das atividades

Quadro 5 – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados refletem a perceção do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente, relativamente à 

imagem que cada um tem sobre a instituição. 

Quadro 6 – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados refletem o desempenho das pessoas, no contributo para a imagem da instituição. 
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META 7 – MELHORIA DA IMAGEM QUE OS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO TÊM SOBRE 

O AGRUPAMENTO DOS 69% PARA OS 78%21 

 

 

 

 

                                                           
21 O valor de 78% da Meta 7 resulta da combinação das metas dos vários objetivos descritos no quadro de referência 7. 

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Aumentar a satisfação em relação 

ao nível de confiança pública 

relativa à instituição

Aumentar de 71% para 80%
Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Aumentar a satisfação em relação 

aos níveis de exigência
Aumentar de 74% para 83%

Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Aumentar a satisfação em relação 

à atitude do pessoal docente
Melhorar de 78% para 87%

Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Aumentar a satisfação em relação 

à atitude do pessoal não docente
Melhorar de 63% para 72%

Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Aumentar a satisfação em relação 

aos horários de abertura, tempos 

de espera, custos dos serviços, 

quantidade e qualidade da 

informação que está acessível

Melhorar de 66% para 75%
Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Aumentar a satisfação em relação 

à biblioteca, cantina, bar, edifícios 

e equipamentos

Melhorar de 66% para 75%
Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Aumentar a satisfação face à 

Oferta formativa
Melhorar de 65% para 74%

Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Aumentar a satisfação face aos 

resultados escolares
Melhorar de 66% para 75%

Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Aumentar a satisfação em relação 

à avaliação das aprendizagens
Melhorar de 69% para 78%

Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Quadro 7 – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados traduzem a perceção que os alunos e os encarregados de educação tê m sobre a 

imagem da instituição. 
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META 8 – MELHORIA DO DESEMPENHO QUE CONTRIBUI PARA A IMAGEM DO AGRUPAMENTO 

PARA DOS 51% OS 55%22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
22 O valor de 55% da Meta 8 resulta da combinação das metas dos vários objetivos descritos no quadro de referência 8. 

Objetivo Meta Indicador de avaliação

Melhorar o  envolvimento dos 

alunos e de outras partes 

interessadas-chave

Aumentar de 61% para 65%

Absentismo, taxa de resposta aos inquéritos, 

taxa de avaliação de atividades pelos alunos, 

grau de envolvimento de encarregados de 

educação

Aumentar a  acessibilidade da 

instituição
Aumentar de 55% para 59%

Inquérito ao universo de alunos e encarregados 

de educação

Melhorar o níveis de qualificações 

e resultados
Aumentar de 66% para 70%

(Nº de alunos que entra num curso 

superior)/(nº total de alunos) e (Nº de alunos 

que conclui o curso profissional)/(nº total de 

alunos)

Melhorar a  qualidade das 

atividades de ensino e formação e 

outros serviços

Aumentar de 52% para 56%

Taxa de satisfação quanto à expectativa das 

atividades, pertinência das atividades, tempo de 

tratamento das reclamações, sugestões, 

certidões e cartão de estudante

Melhorar a transparência da 

prestação serviços e dos produtos
Aumentar de 22% para 26%

Nº de canais de informação, Nº de notícias 

publicadas nos canais exteriores e eficácia dos 

canais de informação do ponto de vista dos 

alunos

Quadro 8 – As metas indicadas para cada um dos objetivos apresentados refletem o desempenho global da instituição na construção da sua própria imagem. 
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

Os organigramas do AGEVC que se apresentam a seguir ilustram o modo como o agrupa-

mento está organizado, a constituição dos órgãos de gestão e o modo como se processa a 

comunicação entre os diversos sectores.23 

 
Organigrama 1: Este organigrama representa, de uma forma geral, hierarquicamente a cadeia de serviços de toda a organização, assim como a constituição 

das várias estruturas que constituem o Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia. 

 

                                                           
23* Clube ou Projeto inativo, mas com possibilidade de reativação no período de vigência deste Projeto Educativo. 
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Áreas Disciplinares

Direção de 
Instações 

Específicas

Coordenação de 
Ciclos

Ensino Secundário

2.º e 3.º Ciclos do 
Ensino Básico

Cursos Profssionais 
e Outras Ofertas 

Educativas

Coordenação  de  
Cursos

Orientação de 
Estágios

Formação e 
Projetos

Clubes

Desporto Escolar

Matemática

CNAPA*

Natureza, Ambiente 
e Património

Port+

Música

CriAtivos*

Artes

Robótica

Gestão Financeira

Projetos
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Ensino Especial
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ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

 
Organigrama 2: Este organigrama enfatiza a constituição e as pessoas do Conselho Geral do Agrupamento de escolas de Vouzela e campia. 

 

 
Organigrama 3: Este organigrama elucida a constituição e a hierarquia da Direção do Agrupamento de escolas de Vouzela e campia. 

 

 

 

 

 

Conselho Geral

Diretor

José Alberto Pereira

Docentes

PRESIDENTE

Carlos Guerra

Catarina Pinto

Maria Graça Bastos

Paula Silva

Rita Pereira

Alunos

Adelino Pereira

Pais/EE

Carla Cid

Isabel Lima

Vera Carvalho

Pessoal Não 
Docente

Ana Bica

Catarina Marques

Representante da 
Autarquia

Carlos Lobo

Ana Martinho

Entidades 
Cooptadas

Maria Augusta da 
Costa

(Centro de Saúde)

Carlos Rodrigues

(AEL)

Diretor
José Alberto 

Pereira

Adjunto
Mário Jorge 

Correia

Adjunto
Armando 
Fernandes

Adjunto

Lino Silva

Subdiretora

Emília Tavares
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Organigrama 4: Este organigrama ilustra a constituição e a hierarquia do Conselho Administrativo do Agrupamento de escolas de Vouzela e campia. 

 

 
Organigrama 5: Este organigrama explana a constituição e as pessoas do Conselho Pedagógico do Agrupamento de escolas de Vouzela e campia.  

Conselho 
Administrativo

Diretor (José 
Alberto Pereira)

José Alberto 
Pereira

Adjunto

Mário Jorge 
Correia

Chefe dos 
Serviços 

Administrativos

João Fonseca

CONSELHO PEDAGÓGICO

Coordenadores de 
Departamento

Departamento de 
Matemática e Ciências 

Experimentais
Fernando Ventura

Departamento de Línguas Rosa Fernandes

Departamento de 
Expressões

Carlos Ferreira

Departamento de 
Ciências Sociais e 

Humanas
Célia Alves

Departamento do 1º Ciclo 
Ensino Básico

Eduarda Viegas

Departamento de 
Educação Pré-Escolar

Paulo Cunha

Coordenadores de Ciclo

2º e 3º Ciclo do Ensino 
Básico

Rita Ribeiro

Ensino Secundário Conceição Almeida

Outras Coordenações

Cursos Profissionais e 
Outras Ofertas Educativas

Ana Isabel Figueiredo

Formação e Projetos Rui Gomes

Avaliação Interna Jaime Gomes

Outros Elementos

Serviço Especializados de 
Apoio Educativo

João Abílio Martins

Professor Bibliotecário Raquel Proença

Diretor
PRESIDENTE

José Alberto Pereira

Representante da Direção Lino Silva
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REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 

O AGEVC tem dado prerrogativa ao liame com a comunidade onde se incorpora, alavan-

cando a cooperação da autarquia, empresas, instituições locais, assim como a comunidade 

educativa na sua própria dinâmica educativa. 

As parcerias são amplas, representando entidades de multimodos setores. 

Todas são importantes. Todavia, as organizações associadas à Autarquia, as empresas de 

acolhimento para a formação em contexto de trabalho ou para a inserção na vida ativa, no-

meadamente para os alunos com necessidades educativas especiais, as associadas ao Centro 

de saúde e as instituições que contribuem para atribuição de prémios de mérito são cruciais 

em toda a estratégia do AGEVC. 

A seguir ficam especificadas as parcerias existentes, de acordo com a lista apresentada no 

último relatório da avaliação interna. 

 

PARCERIAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS 

 

Câmara Municipal de Vouzela 

Junta de Freguesia de Campia 

Junta de Freguesia de Fataunços e Figueiredo das Donas 

Biblioteca Municipal 

Centro de Saúde de Vouzela 

Santa Casa da Misericórdia de Vouzela 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

Bombeiros Voluntários de Vouzela 

Programa Escola Segura (GNR) 

CFAE Castro Daire Lafões (Centro de Formação de Apoio aos Estabelecimentos)  

Ministério da Educação e Ciência 

Assembleia da República 

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura 

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário 

Federação Portuguesa de Andebol 

ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional) 

CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) 

IAVE (Instituto de Avaliação Educativa) 

IDT (Instituto da Droga e da Toxicodependência) 

IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude) 
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PARCERIAS COM OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

 

 Universidade de Aveiro 

 Universidade de Coimbra 

 Sociedade Portuguesa de Química 

 Sociedade Portuguesa de Física 

 Sociedade Portuguesa de Matemática 

 Porto Editora – Escola Virtual 

 CA - Caixa Agrícola 

 Torrance Center® - Olimpíadas da Criatividade 

 Associação D. Duarte de Almeida 

 Associação Cultural e Recreativa de Cambra 

 Associação de Solidariedade Social de Lafões 

(ASSOL) 

 CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Soci-

al) 

 PROALV Agência Nacional - Programa Aprendiza-

gem ao Longo da Vida 

 Serviço de Pedopsiquiatria do Centro Hospital de 

Viseu 

 Fundação Champalimaud 

 ANDDVIS (Associação Nacional de Desporto para 

Deficientes Visuais) 

 Farmácia local de Campia 

 DElFscolair – Alliance Francaise 

 Centro de Promoção Social de Carvalhais 

 Rádio Vouzela 

 Jornal Notícias de Vouzela 

 Jornal Notícias de Lafões 

 Jornal Gazeta da Beira 

 IEA (Estudo Internacional de Monitorização do 

Sucesso da Matemática) 

 Centro de Formação de Andebol 

 Projeto Andebo4Kids 

 CNAPA (Clube da Natureza e do Património) 

 Associação de Pais do AGEVC 

 

 

 

PARCERIAS COM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Biblioteca Municipal de Vouzela 

Bombeiros Voluntários de Vouzela 

Centro Social de Campia 

Cruz e Oliveira, Lda. (São Pedro do Sul) 

Dantal – Ferramentas do Castelo, Lda. 

Estufas Calvos 

Minimercado - Alzira Perdigão e Ferreira, Lda. 

Multitécnica 

Nelson Figueiredo Milheiro 

Padaria Avenida 

Padaria/Pastelaria - Flor do Zela 

Piscinas Municipais de Vouzela 

Restaurante - O Sacristão 

Restaurante - Forno do Rei 

Salão de cabeleireira – Lúcia 

Serralharia - José Guilherme Neves Pereira 
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PARCERIAS COM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ALUNOS EM FCT24 

 

Santa Casa de Misericórdia de Vouzela 

Lar do Centro Social de Campia-IPSS 

Unidade de Cuidados Continuados de Vouzela 

Lar do Centro Social de Cambra-IPSS 

Unidade de Cuidados Continuados de Oliveira de Frades 

Santa Casa de Misericórdia de Santo António, São Pedro do Sul 

Centro Hospitalar Tondela Viseu 

Centro de Saúde de Vouzela 

Centro de Saúde de São Pedro do Sul 

Centro de Saúde de Oliveira de Frades 

Câmara Municipal de Oliveira de Frades 

Câmara Municipal de Vouzela 

Olicom - Informática e Serviços, Lda 

Worten – Equipamentos para o Lar, SA 

Rádio Popular – Loja Viseu 

RECIVISEU - Reciclagem de Consumíveis Informáticos, Lda. 

Chip7 Viseu - Centroinfortinteiro, Lda 

Vector i, Comércio e Soluções Informáticas, Lda. 

Openlimits Business Solutions, Lda. 

Ambiformed - A.H.S.S.T., Unipessoal, Lda. 

Inforgrafic 

Página Doze 

Jornal “Notícias de Vouzela” 

VFM (Vouzela FM) 

Cooperativa Rádio Vouzela, C.R.L. 

MCI Informática, Lda. 

Associação Empresarial Dão-Lafões 

Mauro - Telecom, Informática e Serviços Unipessoal, Lda. 

Notários de Oliveira de Frades e Vouzela 

Celeuma Multimédia, Lda., Viseu 

Empresa Jornalística Gazeta da Beira, Lda. 

Alberto João & Ladeira, Lda. 

Remote Log, Lda. 

 

  

                                                           
24 Formação em Contexto de Trabalho para os Cursos enquadrados no âmbito das Novas Oportunidades. 
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ÁREAS DE MODALIDADE E QUALIFICAÇÃO 

 

A oferta formativa está dependente de fatores externos ao agrupamento, tais como a 

empregabilidade dos cursos, a oferta de rede e a autorização ou o financiamento para a 

abertura de novas turmas. Neste sentido, não é aqui discriminada e encontra-se prevista no 

DOAP – Documento Orientador da Atividade Pedagógica – atualizado anualmente no Conse-

lho Pedagógico de julho, de cada ano. 

Todavia, e de acordo com a experiência adquirida e com o retorno da informação reuni-

da, a oferta formativa nas áreas de formação profissional e vocacional deve incidir, sempre 

que possível, nos cursos de auxiliar de saúde e de gestão e programação de sistemas infor-

máticos, devido à taxa de empregabilidade, aos recursos humanos e materiais do agrupa-

mento e às próprias expectativas dos alunos. Contudo, pelos fatores atrás referidos, todos 

os anos será equacionado a abertura de novos cursos em função da oferta de rede e das 

expectativas dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 | P á g i n a  

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o projeto 

educativo será avaliado num processo que se constitui não só como um meio de análise e de 

reflexão sobre o AGEVC, como também num veículo de promoção das boas práticas pedagó-

gicas, da melhoria de resultados e do constante aperfeiçoamento do serviço prestado à co-

munidade. 

A avaliação do projeto educativo visa medir o grau de realização das ações, medidas e 

atividades consumadas no seu plano estratégico, através das quais a escola se propõe de-

senvolver a sua ação educativa. Esta avaliação constitui um processo de aferição de resulta-

dos obtidos, de metas alcançadas, de objetivos concretizados.  

Por outro lado, a avaliação do projeto educativo preconiza a sua própria consolidação se-

guindo linhas orientadoras que constituem elementos de análise, reflexão e promoção das 

boas práticas pedagógicas em torno dos resultados dos alunos, dos processos pedagógicos, 

dos materiais didáticos e da atividade do agrupamento em geral. 

A avaliação do presente Projeto será realizada em duas modalidades: formativa e sumati-

va. A formativa consiste no acompanhamento e monitorização permanente das estratégias e 

das atividades realizadas, através da recolha e tratamento de dados relativos aos vários do-

mínios de desempenho do projeto. A sumativa A avaliação sumativa corresponde a um ba-

lanço final e a uma visão de conjunto do caminho percorrido, confrontando o desenvolvi-

mento do projeto no final de cada ciclo com os objetivos globais estabelecidos. 
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CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRITÉRIOS O QUE PROCURAR O QUE FAZER

Os objetivos contribuem para atingir as metas? Manter ou estabelecer outros objetivos

Quais os constrangimentos na sua aplicação? Manter ou reajustar o projeto 

O projeto educativo traduz-se num valor 

acrescentado?
Manter o projeto ou elaborar outro

Os objetivos estão bem definidos de acordo com 

a missão?
Manter ou reformular os objetivos

Os recursos são coerentes com a ambição do 

projeto?
Manter ou reavaliar os recursos disponíveis

O tempo previsto para a sua concretização é 

adequado?
Manter ou reajustar o tempo de realização

EFICÁCIA Os objetivos do projeto foram alcançados?
Comparar os resultados alcançados com os 

objetivos propostos

Quais os desvios verificados nos objetivos? Determinar os desvios e justificá-los

As metas estratégicas foram alcançadas?
Apresentar uma tabela comparativa das metas 

estratégicas e dos resultados obtidos

Qual foi a área estratégica mais beneficiada?

Indicar qual a área mais beneficiada de entre: 

alunos, pessoas da organização, responsabilidade 

social, gestão e inovação e plano finaceiro e 

imagem do agrupamento.

Era possível obter os mesmos resultados com 

menos recursos materiais?

Era possível obter os mesmos resultados com 

menos recursos humanos?

Era possível obter os mesmos resultados com 

menos recursos financeiros?

RELEVÂNCIA

COERÊNCIA

IMPACTO

EFICIÊNCIA
Apresentar resultado dos questionários ao 

universo inquirido

Quadro 9 – O relatório de avaliação deve, obrigatoriamente, referenciar os aspetos evidenciados neste quadro. 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

A dinâmica escolar nos dias-de-hoje pressupõe uma comunicação com prontidão, clareza 

e transparência, de forma a aumentar a acessibilidade à informação, contribuindo para um 

melhor conhecimento e uma participação mais ativa e esclarecida de todos os intervenien-

tes. Isto posto, promove-se a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organiza-

ção e dos seus níveis de eficiência e eficácia. 

O plano de comunicação aqui apresentado servirá de roteiro estratégico na gestão da 

comunicação da informação. Assim, toda a comunicação assenta em dois pilares: comunica-

ção interna e comunicação externa. 

O plano de comunicação tem como objetivos: 

-agilizar e melhorar a interação entre os diversos membros da comunidade educativa; 

-facilitar a articulação com os órgãos de gestão e gestão intermédia do agrupamento; 

-promover a cooperação com os coordenadores e dinamizadores de atividades; 

-Promover a visibilidade do agrupamento na comunidade educativa. 

 

O QUE SE COMUNICA 

-Documentos estruturantes; 

-Projetos; 

-Atividades; 

-Informações gerais; 

-Parcerias; 

-Informação específica; 

-Oferta formativa; 

-Sugestões e reclamações. 

 

A QUEM SE DIRIGE 

A comunicação interna é dirigida para os: 

-Alunos; 

-Pessoal Docente; 

-Pessoal Não Docente; 

-Serviços Especializados. 
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A comunicação externa é dirigida para os: 

-Pais/Encarregados de Educação; 

-Parceiros; 

-Associação de pais; 

-Comunidade Educativa; 

-Mass Media. 

 

COMO SE COMUNICA 

A comunicação interna assenta nos seguintes meios: 

-Circulares internas; 

-Memorandos; 

-Boletins Informativos; 

-Jornal O Diálogo – jornal escolar; 

-Rádio escola; 

-Painéis de fixação; 

-Relatórios de atividade; 

-Correio eletrónico; 

-Google Drive; 

-Moodle; 

-reuniões. 

 

A comunicação externa pressupõe os seguintes recursos: 

-Imprensa local; 

-Rádio local; 

-Distribuição em locais públicos de folhetos com divulgação do agrupamento; 

-Investimento em publicidade: cartazes; outdoors25; mupis26; etc; 

-Organização de eventos públicos abertos à comunidade; 

-Site do agrupamento; 

-Blogue da Biblioteca; 

-Boletins informativos; 

-Reuniões. 

                                                           
25 Outdoor – painel ou placa de propaganda com uma medida padrão de (3 x 9) m colocados perto de ruas, avenidas e rodovias. 
26 Mupis – acrónimo francês de Mobilier Urbain Pour Information, isto é, expositores de publicidade, com dimensões médias, e um formato de cartaz, geral-
mente protegidos por um vidro, que se vêm espalhados pelas cidades. 
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