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Somos uma escola que vive o presente, antecipando o futuro
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I. INTRODUÇÃO

“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência”
Augusto Cury

O Projeto Educativo é o documento estruturante e regulador da ação e funcionamento
da Escola Secundária de Amarante, elaborado com a participação de toda a comunidade
educativa para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as
metas e as estratégias que edificam a Escola que queremos ser.
Enquanto instrumento de planeamento estratégico da escola e do seu modus faciendi,
o Projeto Educativo é um guia orientador para a Comunidade Educativa, capaz de contemplar
as suas dinâmicas, as do meio socioeconómico e cultural em que se insere e as orientações
emanadas pelo Ministério da Educação. Nos termos legais, o Projeto Educativo deve
constituir-se como um documento objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação e
comunicação da missão e das metas da escola, no quadro da sua autonomia pedagógica,
curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação individual e
coletiva.
Este Projeto Educativo construiu-se com base no profundo conhecimento da Escola
que somos e da que almejamos ser, bem como da realidade em que esta se insere e das
condicionantes exógenas e endógenas que nos são próprias. Assim, a nossa escola
proporciona aos jovens uma vasta oferta educativa e formativa, que integra o 3º ciclo do ensino
básico e o ensino secundário nas vias científico-humanista e profissional, orienta-se pelos
princípios que enformam o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania e desenvolve um Plano de Inovação que inclui a oferta de disciplinas próprias.
Somos e queremos continuar a ser uma escola verdadeiramente inclusiva, atenta aos
problemas da sociedade, do individuo e do ambiente, preocupada em preparar os jovens para
serem cidadãos ativos e responsáveis e capazes de contribuir para que as constantes
mudanças do mundo em que vivemos ocorram na direção que conduza a uma sociedade mais
justa e mais fraterna.
Assumimos, assim, uma postura que se identifica com a idiossincrasia que
carateriza o meio a que a escola pertence, proporcionando à população todas as
oportunidades de educação e formação, que favoreçam o seu sucesso académico, social
e profissional, contribuindo para que os nossos jovens se transformem em adultos
realizados e felizes e plenamente integrados na sociedade a que pertencem.
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Como “educar é semear com sabedoria e colher com paciência”, continuamos a
ser uma escola disponível para os outros, de todos e para todos, centrada na pessoa e na
dignidade humana, pautada por elevados padrões de exigência e responsabilidade, pois
“somos uma escola onde se vive o presente, antecipando o futuro”.
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II. A VISÃO, A MISSÃO E OS VALORES

Visão
“Uma Escola de todos e para todos”.

Missão
- Ser uma escola reconhecida pelo seu humanismo e valores, centrada na pessoa e na sua
dignidade e pautada por elevados padrões de qualidade, exigência e responsabilidade.
- Valorizar a formação cívica e o sucesso académico, social e profissional dos seus alunos.
- Garantir um ambiente participativo, aberto, inclusivo e inovador, que valoriza a
aprendizagem ao longo da vida e promove a integração no “mundo do trabalho”.
- Educar para a Cidadania, fomentando uma consciência individual e coletiva.
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável.
- Contribuir para o desenvolvimento dos valores e de competências dos alunos capazes de
responder aos desafios resultantes do conhecimento científico e tecnológico e das
mudanças da sociedade.
- Proporcionar oportunidades de aprendizagens significativas que permitam um
desenvolvimento integral do aluno, de acordo com o Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
- Assegurar o bem-estar dos alunos e o seu sucesso educativo para que todos possam ter
uma educação de qualidade, valorizando a equidade educativa e pedagógica, a par com a
família.
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Autonomia

ser reconhecido como uma instituição

Valores
Inovação

Exigência

Responsabilidade
Inclusão
Integridade
Cidadania
Justiça

Curiosidade
Participação

Equidade

Empreendedorismo
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III. DESAFIOS E OPORTUNIDADES
A Escola Secundária de Amarante é uma escola não agrupada de considerável
dimensão com uma oferta educativa e formativa diversificada de nível básico e secundário,
que é também sede do Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião
e integra um Centro Qualifica.
No ano letivo 2017/2018 a Escola, como é seu timbre, aderiu ao novo Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC) lançado pelo Ministério da Educação, através
do Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, que veio a dar lugar, um ano depois, ao Decreto-Lei
55/2018, de 6 de julho, possibilitando este, a todas as escolas do país, um exercício efetivo de
autonomia curricular, sempre reivindicada pelas escolas, mas nunca anteriormente conseguida.
Contudo, tendo este espaço de autonomia, vindo ainda a ser alargado com a publicação
da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, que consagrou a possibilidade de ser conferida às
escolas uma maior flexibilidade curricular, concretizada numa gestão superior aos 25% das
matrizes curriculares-base, anteriormente conferida com vista ao desenvolvimento de planos de
inovação curricular, pedagógica ou de outros domínios, a Escola Secundária de Amarante, mais
uma vez, foi capaz de agarrar a nova oportunidade, o que fez de forma notória, sendo mesmo
atualmente a única escola do país com uma oferta própria de novas disciplinas no ensino
secundário.
Fica, nestes termos, na competência da escola decidir sobre a adoção de um plano de
inovação, que contemple a eventual necessidade de implementar respostas curriculares e
pedagógicas adequadas ao contexto da sua comunidade educativa, promovendo a qualidade das
aprendizagens e o sucesso pleno de todos os alunos.
O Plano de Inovação da nossa Escola é, pois, o grande desafio e a grande oportunidade
que temos de enfrentar e explorar. Uma oportunidade, porque é uma porta que se entreabre
para uma ideia de Escola diferente, onde todos possam ensinar e aprender com prazer e na
medida dos seus interesses e necessidades; um desafio, porque nos desassossega e
responsabiliza pela qualidade do sucesso educativo dos nossos alunos e pela procura constante
de uma escola melhor em que toda a comunidade se reveja com orgulho de lhe chamar sua.
Contudo, sendo o Plano de Inovação da Escola Secundária de Amarante (ESA) único e
instrumento privilegiado do exercício da sua autonomia, tal não significa que esta deixe de regerse pelos princípios e de perseguir os objetivos estabelecidos, no âmbito das políticas educativas
em curso, desde logo procurando garantir que, no final do ensino secundário, os seus alunos
atinjam o “Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória,” já que este é um desígnio
nacional.
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A consecução do Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória pelos seus alunos é,
pois, um desafio comum que se coloca a todas as escolas portuguesas, cabendo a cada uma
identificar os trunfos, que pode jogar neste processo, para responder aos desafios que se lhe
colocam, mas também o que pode correr menos bem, devido a fatores desfavoráveis previsíveis
e, contrariamente, quais as possíveis mais valias ao seu alcance, que pode explorar para
favorecer o sucesso da sua missão educativa.
Atualmente, a Escola Secundária de Amarante encontra-se numa fase de estabilidade tanto
no que respeita aos seus recursos humanos, como às suas instalações e recursos materiais. O
corpo docente é, na sua quase totalidade, constituído por professores do seu quadro, não se vindo
a verificar dificuldades nas contratações complementares necessárias, sendo o pessoal não
docente, tanto no que respeita aos Assistentes Operacionais, como aos Assistentes Técnicos,
finalmente, adequado em número e qualidade às suas necessidades. Por sua vez, as instalações
e os equipamentos escolares são de qualidade excelente, adequados ao bom funcionamento de
todas as atividades de ensino e aprendizagem e de todos os serviços escolares e ao agradável
decurso de atividades de convívio e lazer.
Contudo, as grandes potencialidades exibidas pela Escola Secundária de Amarante atual
não tornam menores os seus grandes desafios: A ESA é uma escola para todos sendo, como tal,
frequentada por alunos com características e interesses muito diversos, incluindo perfis de
excelência académica e social, mas também outros a necessitar e justificar que neles sejam
concentrados mais esforços para que o seu sucesso académico e social possa ter lugar; O atual
contexto pandémico deixa no ar muitas perguntas sem resposta que exigem que sejam traçados
planos para diferentes cenários, não podendo, desde logo, descurar-se a necessidade de
recuperar aprendizagens não realizadas, ou menos conseguidas, tanto académicas como sociais;
continua a verificar-se um deficiente entendimento, quer por parte de alunos, quer por parte de
encarregados de educação, da importância da educação e formação escolar, que se vem
traduzindo num elevado e injustificado absentismo discente; As atividades letivas não despertam
em todos os alunos um nível de atenção e empenho adequados ao seu bom decurso.
Assim, e considerando que, anualmente, a ESA efetua a sua autoavaliação, traçando
um diagnóstico efetivo da sua realidade e, por outro lado, capitalizando o conhecimento das
dinâmicas que impulsionam e balizam a sua ação, identificam-se como problemas e
necessidades/desafios,

mas

também

como

oportunidades/potencialidades,

sintetizados(as) na matriz que seguidamente se apresenta:
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PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

.
⮚ Abertura

à inovação;
⮚ Ambiente interno seguro e de elevado potencial
educativo;
⮚ Associações de estudantes tradicionalmente
ativas e responsáveis;
⮚ Associações de pais tradicionalmente ativas e
empenhadas;
⮚ Bons serviços técnico-pedagógicos de apoio à
ação educativa;
⮚ Certificação EQAVET;
⮚ Corpo docente qualificado e estável;
⮚ Cultura de reconhecimento do mérito;
⮚ Elevadas taxas de sucesso e reduzidas taxas
de abandono;
⮚ Elevado nível autonómico;
⮚ Entidade promotora de um Centro Qualifica
(CQ);
⮚ Excelentes instalações e equipamentos
Escolares;
⮚ Múltiplas parcerias em áreas estratégicas;
⮚ Oferta formativa diversificada;
⮚ Participação em programas internacionais;
⮚ Práticas de monitorização e autoavaliação;
⮚ Produção e gestão de receitas próprias;
⮚ Qualidade da organização escolar;
⮚ Sede do Centro de Formação de Associação de
Escolas de Amarante e Baião (CFAEAB);
⮚ Valorização do trabalho colaborativo e
cooperativo;
⮚ Vasta experiência no uso das tecnologias
digitais;
⮚ Visão, Missão e Valores partilhados por toda a
comunidade.
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⮚ Capacitação

do pessoal não docente
para o exercício de funções
tecnicamente mais exigentes;
⮚ Conservadorismo metodológico;
⮚ Deficiente divulgação e exploração dos
sucessos escolares;
⮚ Desencontro entre o perfil académico
dos alunos e o curso frequentado;
⮚ Envelhecimento do corpo docente;
⮚ Exploração insuficiente da
interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade;
⮚ Falta de retaguarda familiar e ambição
de muitos alunos;
⮚ Fraca valorização da educação escolar
por parte de muitos pais e alunos;
⮚ Insuficiente autonomia e iniciativa
própria das estruturas pedagógicas
intermédias e dos docentes em geral;
⮚ Insuficiente cultura de trabalho e
autoexigência de alguns alunos;
⮚ Monitorização de percursos educativos
e formativos pós ensino secundário.
⮚ Persistência de focos de absentismo
escolar
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AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

⮚ Eventual

prolongamento do contexto
pandémico;
⮚ Impreparação dos docentes para responder
aos novos desafios que hoje se colocam ao
mundo educativo, sobretudo no domínio
tecnológico;
⮚ Inconsequente desenvolvimento dos projetos
em curso.

⮚ Atribuição

de equipamentos informáticos a
alunos e docentes;
⮚ Corpo docente estável e empenhado;
⮚ Diversidade da oferta formativa;
⮚ Gestão digital de processos
pedagógicos e administrativos;
⮚ Incentivo à mudança metodológica criado
pelas novas disciplinas;
⮚ Nível

autonómico da Escola;

⮚ Plano

de Ação para o Desenvolvimento
Digital das Escolas;

⮚ Qualidade

e diversidade das instalações e
equipamentos escolares;

⮚ Qualidade

e diversidade das parcerias
estabelecidas pela Escola;
⮚ Relações humanas caraterizadas pelo
respeito e cordialidade intra e interpares.
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IV. EIXOS DE AÇÃO, OBJETIVOS, AÇÕES A DESENVOLVER, METAS E INDICADORES DE
MEDIDA E AVALIAÇÃO

IV.1. EIXOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA

PROMOVER O SUCESSO
EDUCATIVO, MELHORAR A SUA
QUALIDADE E COMBATER O
ABANDONO ESCOLAR

PROMOVER A
QUALIDADE NA
ORGANIZAÇÃO
ESCOLAR

PROMOVER A
MELHORIA DOS
RECURSOS HUMANOS
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IV.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO, MELHORAR A SUA QUALIDADE E
COMBATER O ABANDONO ESCOLAR
PROMOVER A QUALIDADE NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
PROMOVER A MELHORIA DOS RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Melhorar o processo ensino/

Melhorar os processos de

aprendizagem/ avaliação e os

integração/inclusão reforçando o

resultados académicos e sociais,

combate ao abandono escolar

motivando e envolvendo os
diversos atores escolares

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Melhorar e desburocratizar a gestão,

Capacitar o pessoal docente e não docente

capacitando as diferentes estruturas

para o exercício das suas funções e de

e serviços escolares para o exercício

tarefas tecnicamente mais exigentes,

de uma autonomia responsável,

considerando os desafios colocados pela

motivando os seus atores para a

transição digital

promoção de um ensino público de
qualidade

13
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VI.3. AÇÕES A DESENVOLVER, METAS A PERSEGUIR E INDICADORES DE MEDIDA E
AVALIAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
MELHORAR O PROCESSO ENSINO/ APRENDIZAGEM/ AVALIAÇÃO E OS RESULTADOS ACADÉMICOS E SOCIAIS, MOTIVANDO E
ENVOLVENDO OS DIVERSOS ATORES ESCOLARES

AÇÕES A DESENVOLVER
Adotar metodologias pedagógicas e estratégias de ensino que coloquem o
aluno como elemento ativo das suas aprendizagens e o responsabilizem pela
qualidade do seu sucesso, nomeadamente com recurso às tecnologias digitais.
Complementar e enriquecer o currículo com oferta diversificada de
oportunidades de aprendizagem, recorrendo aos diversos projetos que a escola
promove.
Criar disciplinas de oferta própria nos ensinos básico e secundário.
Envolver os pais e encarregados de educação, no processo
educativo/formativo dos filhos/educandos, comprometendo-os com os
objetivos e metas da escola.
Estabelecer um calendário escolar equilibrando, ao longo do ano, períodos
de trabalho e períodos de descanso.
Gestão e lecionação interdisciplinar e articulada do currículo,
designadamente através do desenvolvimento de projetos, aglutinadores de
aprendizagens das diferentes disciplinas.
Monitorizar os resultados escolares, procedendo à sua comparação interna e/ou
externa.
Premiar o mérito escolar, considerando o desempenho académico e social
dos alunos.
Promover o trabalho colaborativo.
Proporcionar, a todos os alunos, oportunidades para desenvolverem, de
forma personalizada, as suas capacidades, necessidades e interesses,
nomeadamente através das seguintes ações:
• Adequação das matrizes curriculares;
• Criação de projetos direcionados para responder a dificuldades concretas
evidenciadas pelos alunos;
• Implementação do projeto de intervenção elaborado para aplicação na
escola, no âmbito do Projeto Nacional de Monitorização,
Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA).

METAS A PERSEGUIR
Aproximar e/ou superar os resultados obtidos na avaliação interna e
externa.
Consolidar a implementação do Plano de Inovação, nomeadamente
com as disciplinas de oferta própria.
Criar Clubes/Projetos/Atividades para desenvolvimento de
aprendizagens significativas
e/ou as esperadas para a escola,
considerando o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Gerir uma percentagem superior a 25% das matrizes curriculares base
dos ensinos básico e secundário.
Manter as taxas de transição e conclusão dos ensinos básico e
secundário acima das respetivas médias nacionais e/ou dos resultados
esperados para a escola, considerando o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
Melhorar o ambiente de escola, reduzindo gradualmente o número de
ocorrências disciplinares dentro e fora da sala de aula.
Melhorar os resultados das disciplinas de Física e Química e Biologia e
Geologia em dois pontos percentuais.
Melhorar os resultados dos discentes envolvidos na disciplina de Inglês
em dois pontos percentuais.
Prestar, a todos os alunos, apoio no âmbito da sua orientação escolar
e profissional.
Promover a constituição de grupos de trabalho intercursos para o
desenvolvimento de projetos comuns/múltiplos.
Realizar uma reunião semanal de trabalho colaborativo e cooperativo.
Realizar, anualmente, o dia do mérito escolar.
Saída da Escolaridade Obrigatória.
Superar, no ensino profissional, as taxas de conclusão nacionais
Superar, pelo menos uma vez, as médias nacionais verificadas em
todos os exames nacionais dos ensinos básico e secundário.

INDICADORES DE MEDIDA E AVALIAÇÃO
Apreciação/avaliação do Plano de Inovação pela Equipa de Acompanhamento do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Assiduidade dos docentes nas reuniões de trabalho colaborativo e cooperativo.
Balanços trimestrais sobre assiduidade e pontualidade.
Classificações Internas Finais (CIF)pordisciplina/ano/cursoeclassificaçõesobtidaspelosmesmosalunosemExames Nacionais (CE).
Estudo comparativo do impacto das disciplinas de oferta própria nos resultados internos e externos dos alunos.
Estudo estatístico dos resultados académicos e sociais para todos os níveis de ensino.
Evolução do percentil nacional da escola, medido pela classificação média dos seus alunos.
Monitorização das ações/participações relevantes dos alunos na comunidade, destacadas nos seus registos biográficos.
Monitorização das medidas que integram o Plano de Inovação.
Monitorização dos resultados obtidos pelos alunos nas disciplinas de oferta própria.
Número de alunos que, anualmente, integram o quadro de mérito e honra da escola.
Número de desistências e percentagem de alunos com módulos em atraso.
Percentagem de alunos da escola que concluem o ensino profissional em três anos.
Percentagem de alunos que obtém positiva nas provas nacionais do 9º e 12º anos, após um percurso sem retenções nos anos de ciclo anteriores.
Progressão dos resultados dos alunos da escola entre as provas nacionais do 6º e 9º anos, quando comparada com a progressão dos outros alunos do país.
Progressão dos resultados dos alunos da escola entre os exames do 9º e 12º anos, quando comparada com a progressão dos outros alunos do país.
Registo das atividades e frequência dos alunos nos projetos complementares.
Taxa de retenção ou desistência dos alunos da escola por disciplina/ano e taxas de conclusão da escola e nacionais dos ensinos básico e secundário.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
MELHORAR OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO/INCLUSÃO REFORÇANDO O COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR

AÇÕES A DESENVOLVER

METAS A PERSEGUIR

Diversificar e enriquecer a oferta educativa e formativa da escola
adequando-a aos interesses e necessidades da comunidade.
Envolver e responsabilizar os alunos e os pais/ encarregados de educação
no cumprimento dos objetivos e metas do Projeto Educativo e das normas
gerais de funcionamento da escola.
Estimular a implementação de dinâmicas educativas inclusivas e prestar
apoio especializado/especifico, nomeadamente aos alunos que beneficiam
de medidas seletivas e adicionais.
Estimular e valorizar a intervenção dos alunos na vida escolar.
Melhorar o ambiente de escola, reduzindo gradualmente o número de
ocorrências disciplinares dentro e fora da sala aula.
Monitorizar o sucesso/insucesso, assiduidade e abandono escolar.
Prestar apoio psicopedagógico a alunos e pais/encarregados de educação.
Promover, junto dos alunos e famílias, a compreensão da importância da
educação escolar, enquanto condição necessária para garantir uma
cidadania de pleno direito e alicerçar projetos de vida com mais qualidade
e ambição.
Proporcionar, a todos os alunos que o solicitem, atividades de apoio
educativo e atendimento personalizado, no âmbito da orientação escolar
e profissional.
Reforçar a interação entre a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva (EMAEI) e os conselhos de turma e departamentos.

Implementar coadjuvâncias complementares de apoio à
aprendizagem.
Manter em funcionamento o 3º ciclo do ensino básico, todos
os cursos do ensino secundário regular e, pelo menos, seis
cursos do ensino profissional.
Realizar reuniões periódicas com os pais/ encarregados de
educação, no âmbito das funções de diretor de turma.
Realizar, anualmente, pelo menos, uma ação de
sensibilização para a importância da educação escolar, junto
dos pais e encarregados de educação de alunos em risco de
abandono escolar.
Realizar, anualmente, uma semana dedicada aos projetos
desenvolvidos, no âmbito do ensino profissional.
Reduzir em 50%, durante o período de vigência do Projeto
Educativo, as faltas injustificadas e de pontualidade.
Reduzir em 50%, durante o período de vigência do Projeto
Educativo, o número de ocorrências disciplinares dentro e fora
da sala aula.
Reduzir, no período de vigência do Projeto Educativo, em 50%
as taxas de abandono nos cursos de dupla certificação.
Reduzir, no período de vigência do Projeto Educativo,
tendencialmente a 0% as taxas de abandono do ensino básico
e secundário.
Reunir a EMAEI com os conselhos de turma, sempre que se
justifique essa reunião.

INDICADORES DE MEDIDA E AVALIAÇÃO
Dados sobre assiduidade dos alunos.
Diversidade da oferta formativa.
Número de alunos envolvidos nos projetos.
Número de alunos que frequentam os apoios complementares.
Número de projetos apresentados.
Número de projetos premiados.
Registos de ocorrências de caráter disciplinar.
Taxa de participação de encarregados de educação nas reuniões e/ou ações de sensibilização.
Taxas de abandono escolar.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
CAPACITAR O PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE PARA O EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES E DE TAREFAS TECNICAMENTE MAIS
EXIGENTES, CONSIDERANDO OS DESAFIOS COLOCADOS PELA TRANSIÇÃO DIGITAL

AÇÕES A DESENVOLVER

METAS A PERSEGUIR

Proceder à identificação de necessidades de formação do pessoal
docente e não docente, facultando, em colaboração com o CFAEAB e
outras entidades, ou por oferta própria, as ações de formação,
creditadas, ou não, que se revelem adequadas e necessárias.
Promover a mobilidade internacional de docentes, visando a
realização de aprendizagens mútuas e o intercâmbio de boas práticas
com outras instituições congéneres da União Europeia.
Promover o desenvolvimento profissional dos docentes, através de
ações decorrentes do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital
das Escolas – PADDE.
Proporcionar, ao pessoal não docente, oportunidades de formação,
quer no âmbito das funções concretas a exercer, quer de natureza
mais geral, abrangendo, entre outras, competências relacionais e de
comunicação.
Realizar oficinas de formação para capacitação digital dos docentes.
Valorizar, na distribuição de serviço ao pessoal não docente, as
competências e sugestões de melhoria, por estes demonstradas.

Fomentar as ações de cooperação e intercâmbio,
alargando a outras instituições, nacionais e
internacionais, as atualmente em curso, de modo a
promover a inovação e a disseminação de boas práticas.
Garantir, no período de vigência do Projeto Educativo,
oportunidades de formação adequadas às necessidades
profissionais de todos os docentes e não docentes.
Proporcionar, a todos os docentes, a frequência de ações
de formação, no âmbito do Plano de Ação para o
Desenvolvimento Digital das Escolas.
Proporcionar, ao pessoal não docente, a frequência de,
pelo menos, uma ação de formação relacionada com as
suas necessidades profissionais.

INDICADORES DE MEDIDA E AVALIAÇÃO
Ações de formação facultadas e percentagens de docentes e não docentes abrangidos.
Avaliação das ações/atividades efetuadas pelos intervenientes.
Número de docentes envolvidos em projetos de mobilidade internacional.
Resultados da avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
MELHORAR E DESBUROCRATIZAR A GESTÃO, CAPACITANDO AS DIFERENTES ESTRUTURAS E SERVIÇOS ESCOLARES PARA O
EXERCÍCIO DE UMA AUTONOMIA RESPONSÁVEL, MOTIVANDO OS SEUS ATORES PARA A PROMOÇÃO DE UM ENSINO PÚBLICO DE
QUALIDADE

AÇÕES A DESENVOLVER

METAS A PERSEGUIR

Organizar o processo ensino/aprendizagem/avaliação, com base em
grupos turma de composição heterogénea, sem prejuízo da sua
flexibilidade e/ou de eventuais respostas diferenciadas de caráter
transitório, em situações que o justifiquem.
Estabelecer vias de comunicação com os pais e encarregados de
educação, céleres e eficazes, com recurso às tecnologias de
informação e comunicação, e prestar um atendimento semanal
personalizado, em horário compatível com a sua disponibilidade.
Proceder à autoavaliação da escola e das suas estruturas e serviços,
realizando inquéritos de opinião sobre a satisfação da comunidade,
relativamente ao seu funcionamento.
Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente.
Proceder à distribuição do serviço docente, considerando a
continuidade pedagógica e a empatia professor/turma, sem prejuízo
de outros fatores, que se mostrem igualmente relevantes,
nomeadamente a vontade/apetência para participar em projetos e
ideias inovadoras.
Proceder à gestão dos processos pedagógicos e administrativos, que
se desenvolvem na escola, recorrendo, preferencialmente, às
tecnologias de informação e comunicação.
Promover a autonomia e iniciativa própria das estruturas
pedagógicas intermédias, dos docentes e dos não docentes, no que
respeita às suas tarefas profissionais.
Promover a colaboração e partilha de experiências e boas práticas
entre docentes e estruturas escolares internas ou de outras
instituições, aproveitando as potencialidades proporcionadas pelo
PADDE.
Promover, junto da comunidade educativa, uma cultura de
avaliação, exigência, responsabilidade e qualidade da escola.

Avaliar o pessoal docente e não docente nos termos legais,
considerando os contributos individuais para o cumprimento dos
objetivos e metas do Projeto Educativo, com referência aos
resultados alcançados de forma contextualizada.
Dar, preferencialmente, resposta imediata às solicitações
efetuadas junto dos vários serviços, sem erros e omissões que
possam prejudicar a administração educativa e/ou os utentes.
Elaborar horários letivos que permitam a concretização de todos
os projetos interdisciplinares e de trabalho colaborativo,
oportunamente apresentados.
Garantir uma comunicação imediata com os encarregados de
educação, quando tal se justificar e o seu atendimento em
horário previamente estabelecido, ou outro possível, quando
solicitado.
Instituir práticas sistemáticas de autoavaliação individual,
departamental e organizacional, promovendo o benchmarking
interno e externo.
Lecionar, tendencialmente, 100% das aulas previstas para todas
as turmas e cursos.
Preparar e aplicar instrumentos necessários à monitorização da
qualidade dos serviços prestados pela escola.
Realizar, anualmente, um procedimento de autoavaliação da
escola e das suas estruturas e serviços.
Reduzir, tendencialmente, a zero as reclamações dos utentes
dos diferentes serviços escolares, relativamente à qualidade do
seu funcionamento.

INDICADORES DE MEDIDA E AVALIAÇÃO
Alinhamento da escola com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional - EQAVET.
Diferencial entre horas letivas previstas e horas letivas efetivamente lecionadas.
Estatísticas relativas aos processos pedagógicos e administrativos desenvolvidos na escola.
Mapa de distribuição de serviço docente.
Monitorização da qualidade dos serviços prestados pela escola, efetuado pelo Departamento da Qualidade.
Reclamações apresentadas na escola no livro de reclamações e/ou outras.
Resultados do processo de autoavaliação.
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APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO GERAL REALIZADA EM

/

/ 2021

A Presidente do Conselho Geral,

___________________________________________________________________
(Maria Julieta Coelho Pereira Freitas)

O Diretor,

________________________________________________________________
(Fernando Fernandes de Sampaio)
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Anexos
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1. ORGANOGRAMA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE AMARANTE
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1.1. Conselho Geral
O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica, responsável pela definição das
linhas orientadoras da atividade da Escola, assegurando a participação e representação da
comunidade educativa.
É composto por sete representantes do pessoal docente; dois representantes do
pessoal não docente; quatro representantes dos pais e encarregados de educação; dois
representantes dos alunos, do ensino secundário; três representantes do município; três
representantes da comunidade local, designadamente de instituições, organizações e
atividades de carácter económico, social, cultural e científico; pelo Diretor, que participa nas
reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto.
As competências do Conselho Geral são as estabelecidas pelo artigo 13º,
Subsecção I, capítulo III, do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo DecretoLei nº 137/2012, de 2 de julho.
Os artigos 14º, 15º, 16º e 17º, Subsecção I, capítulo III, do Decreto-Lei nº 75/2008, de
22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, regulam,
respetivamente, a forma de designação de representantes, as eleições, o mandato dos seus
membros e as reuniões.

1.2. Diretor
O Diretor é o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógicas,
cultural, administrativa, financeira e patrimonial sendo coadjuvado, no exercício das suas
funções, por um Subdiretor e por dois Adjuntos, nos termos legais.
As competências estão definidas no artigo 20º, Subsecção II, Capítulo III, do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de
julho.
A forma de recrutamento e o regime de exercício de funções encontram-se regulados
nos artigos 21º a 30º, da Subsecção II, Capítulo III, do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.

1.3. Conselho Pedagógico
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e
orientação educativa da escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da
orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal
21
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docente e não docente.
A composição do Conselho Pedagógico, as suas competências e o modo de
funcionamento encontram-se regulados, respetivamente, nos artigos 32º, 33º e 34º,
Subsecção III, Capítulo III, do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.
O Diretor é, por inerência, presidente do Conselho Pedagógico.

1.4. Conselho Administrativo
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo- financeira
da escola, nos termos da legislação em vigor.
A composição do Conselho Administrativo, as suas competências e o seu modo de
funcionamento encontram-se regulados, respetivamente, nos artigos 37º, 38º e 39º, Secção
II, Capítulo III, do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.

1.5. Departamentos Curriculares
Os Departamentos Curriculares são estruturas de coordenação e supervisão
pedagógica que apoiam o Conselho Pedagógico e o Diretor, cabendo-lhes assegurar a
articulação curricular e promover a cooperação entre os docentes.
Cada departamento é coordenado por um professor eleito pelo respetivo departamento.
O Coordenador de Departamento é apoiado

pelos

Coordenadores

de

Área

Disciplinar, nomeados pelo Diretor sob proposta do Coordenador de Departamento.
As competências de todas as estruturas e das respetivas coordenações são as
fixadas no Regulamento Interno da Escola, sem prejuízo do estabelecido nos diplomas
legais em vigor.
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ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA

ÁREAS DISCIPLINARES/GRUPOS
DE RECRUTAMENTO

DEPARTAMENTOS CURRICULARES

Educação Moral e Religiosa (290)
História (400)
Filosofia (410)
Geografia (420)
Economia e Contabilidade (430)
Educação Especial (910)

Ciências Sociais e
Humanas

Artes e Tecnologias

Educação Tecnológica (530)
Artes Visuais (600)
Eletrotecnia (540)
Informática (550)

Línguas

Português (300)
Latim e Grego (310)
Francês (320)
Inglês (330)
Alemão (340)
Espanhol (350)

Matemática (500)
Física e Química (510)
Biologia e Geologia (520)

Matemática e Ciências
Experimentais

Educação Física e
Educação Física (620)

Desporto
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1.6. Departamentos não curriculares
1.6.1. Departamento de Apoio e Orientação Educativa (DAOE)
O Departamento de Apoio e Orientação Educativa dos alunos integra o Gabinete
de apoio ao Aluno(GAA), os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) e a Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), destinando-se a promover a
existência de condições que assegurem a plena integração e inclusão escolar dos alunos
e a sua orientação vocacional, conjugando a sua atividade com as demais estruturas
pedagógicas da escola.
Importa

destacar

que

o

Coordenador

deste

Departamento

poderá,

cumulativamente, exercer funções de Coordenador da EMAEI, por designação do Diretor
da Escola.

1.6.2. Departamento da Qualidade (DQ)
Este departamento integra o gabinete de análise estatística e a equipa de
autoavaliação. Tem como principais competências a monitorização dos resultados escolares
a nível interno e externo bem como do abandono e da assiduidade dos alunos. É ainda
responsável pela monitorização dos percursos académicos dos alunos após a conclusão do
seu ciclo de estudos e pela monitorização do Plano de Inovação da Escola.

1.6.3. Departamento de Desenvolvimento Educativo (DDE)
O Departamento de Desenvolvimento Educativo (DDE) inclui todas as iniciativas que,
no quadro do Projeto Educativo, visam proporcionar aos alunos aprendizagens significativas
e atividades de complemento e desenvolvimento curricular e educativo, que convergem para
o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Inclui-se no âmbito do DDE, entre outros, o Plano de Inovação, a Estratégia Nacional para
a Cidadania, a Educação para a Saúde, contemplando a vertente da Educação Sexual, o Plano
Nacional do Cinema e o Programa ERASMUS+.
Importa ainda destacar que, para além do Coordenador do DDE, com assento no
Conselho Pedagógico, integra este Departamento o Coordenador do Plano de Inovação e
de Cidadania, que também tem assento no Conselho Pedagógico.
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1.7. Coordenação Pedagógica das Ofertas Educativas e Formativas
A orientação pedagógica dos alunos é assegurada pelos Conselhos de Turma,
presididos pelos respetivos Diretores de Turma.
A harmonização de procedimentos e otimização de esforços, em matéria da
coordenação pedagógica e das ofertas formativas, cabe às estruturas de coordenação
pedagógica do Ensino Básico, de coordenação pedagógica do Ensino Secundário e de
coordenação pedagógica dos Cursos Profissionais e/ou outros de dupla certificação.

2. A ESCOLA E O MEIO
2.1. Caracterização do Meio
2.1.1. História, Cultura e Enquadramento Regional
(Fonte: Acervo documental da Câmara Municipal de Amarante)

Quer o topónimo tenha a sua origem em Amaranto, antemaranum, Amaranto ou terra
Marante, o certo é que se perde no tempo o desenvolvimento deste núcleo urbano. Essa
ancestralidade oferece a esta terra um património cultural notável e a sua configuração
geográfica dá-lhe uma riqueza natural única.
Do património construído na cidade merecem destaque o Convento da Santa Clara,
fundado em 1220 por D. Mafalda, filha de D. Sancho I, e a Igreja e Convento de S. Gonçalo,
ex-libris da cidade.
Para além deste, aparece-nos como muito mais rico e vasto o dos seus construtores
de cultura, passados e atuais, Acácio Lino, Agustina Bessa-Luís, Alexandre Pinheiro Torres,
Amadeo de Souza-Cardoso, António Cândido, António Carneiro, Augusto Casimiro, António
do Lago Cerqueira, António Fernandes da Fonseca, Carlos Babo, Eulália Macedo, Ilídio
Sardoeira, Manuel Monterroso, Paulino António Cabral, Teixeira de Pascoaes, entre outros;
pelo seu artesanato e etnografia, usos e costumes, festas e romarias. É este acervo que gera
uma atividade turística que tem vindo a crescer e que se alicerça na monumentalidade e
potencialidades paisagísticas, no valor da gastronomia e dos vinhos, no desenvolvimento
verificado no setor da cultura, desporto e nos serviços, nos polos turísticos das Serras do
Marão e da Aboboreira e no vale do rio Tâmega. Do artesanato, destacam-se as mantas e
cobertores de lã de ovelha, o barro negro, a cestaria, os linhos, as rendas e bordados e a
doçaria regional. Na cidade de Amarante podemos visitar a Biblioteca Municipal Albano
Sardoeira, o Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, a Casa das Artes de Amarante, o
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Museu Rural do Marão, o Centro Interpretativo do Marão, a Casa-Museu Acácio Lino.
Amarante, estrategicamente implantada na pequena bacia do Vale do Tâmega,
constitui passagem natural entre duas regiões históricas do Norte de Portugal: Trás-os-Montes
e Alto Douro e o Entre Douro e Minho. De povoamento pré-romano, está inserida nas rotas
das peregrinações a Compostela. É o maior dos 18 municípios do Porto, com 301,3 km² de
área e 56 271 habitantes (2011), dividido administrativamente em 26 freguesias. No contexto
das políticas sub-regionais de desenvolvimento, Amarante é membro da Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM - TS), desde dezembro de 2008, constituída por
11 municípios, que no seu total, contabilizam 432 915 habitantes (2011) e uma área de 1
831 Km2, que promove o reforço da dimensão intermunicipal, de forma a: i) garantir a
universalidade, continuidade e qualidade dos serviços ambientais; ii) intensificar a
competitividade e a modernidade no setor industrial e empresarial; iii) posicionar o Tâmega
como um território atrativo no mosaico turístico do Norte de Portugal; iv) estruturar as
acessibilidades regionais, fortalecendo a competitividade das cidades do Tâmega.
A população do concelho, que, de acordo com o censo de 2011, é de 56.264 habitantes,
é na sua grande maioria de condição económica débil e pouco escolarizada, ainda se
verificando a existência de uma percentagem significativa de analfabetos: 7,26%. De acordo
com o mesmo estudo censitário, 61% da população do concelho apresenta como nível de
escolaridade o Ensino Básico (31,5% tem o 1º ciclo, 14,2% o 2º ciclo e 15,4% o 3º); os restantes
habitantes com escolaridade dividem-se pelo Ensino Secundário (10,2%) e pelo Ensino
Superior (7,14%); a percentagem em falta (21,66%) corresponde às pessoas que
abandonaram a escola sem completarem o ciclo de ensino em que se encontravam.
No que diz respeito ao concelho de Amarante, regista-se uma ligeira melhoria na taxa
de natalidade, verificando-se uma inversão face a 2011, contudo a taxa quinquenal de
mortalidade infantil em Amarante, de 1,6%, é inferior à verificada no continente (3,2%) e região
do Tâmega (3,3%). Relativamente aos grupos etários, o grupo dos adultos (25-64 anos)
comporta cerca de 55,23% da população total, conforme Censos2011.
Ainda de acordo com os dados fornecidos pelo Censos 2011, conclui-se que a
população residente é maioritariamente feminina, verificando-se um decréscimo populacional
de 5,7% na última década.
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2.1.2. Economia, Sociedade e Empregabilidade
(Fonte: Acervo documental da Câmara Municipal de Amarante)

Relativamente à população empregada por setor de atividade económica, constata-se,
em 2011, conforme quadro abaixo, que em Amarante os setores com maiores taxas de
empregabilidade são a construção, a administração pública, a educação, a saúde e o comércio
por grosso e retalho.

Continente

Norte

Tâmega e
Sousa

Amarante

Agroindustrial

4,47%

4,40%

3,30%

4,13%

Fileirapedra

1,40%

1,03%

1,57%

0,80%

Têxtilvestuário

3,57%

7,92%

9,93%

3,70%

Calçado

0,92%

2,38%

6,16%

3,17%

Madeira e mobiliário

3,22%

4,19%

8,92%

4,59%

Metalurgia e metalomecânica

4,59%

5,26%

3,19%

5,32%

Construção

8,42%

9,97%

17,34%

23,36%

17,34%

17,43%

15,63%

15,19%

Atividadesturísticas

6,56%

5,37%

3,92%

5,16%

Serviços de apoio às empresas e ao
cidadão

13,98%

10,42%

6,24%

6,86%

Administração pública, educação e
saúde

20,65%

18,55%

14,09%

17,20%

7,96%

6,95%

5,50%

6,76%

4.150.252

1.501.883

209.500

21.590

Principais setores

Comércio por grosso e a retalho

Economia social e doméstica
Total

Distribuição da população empregada por setores económicos
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2.1.3. Educação e Formação
(Fonte: Acervo documental da Câmara Municipal de Amarante)

De acordo com dados dos últimos Censos, a população empregada portuguesa
manifestava baixos índices de escolarização, mormente nos homens, em relação à média
europeia. Numa perspetiva subterritorial, os concelhos do Tâmega e Sousa registam uma
proporção significativamente superior da população empregada com o ensino básico ao das
unidades de referência (Norte e Continente). Com efeito, mais de 2/3 daquela população tem
algum nível do ensino básico no Tâmega e Sousa. Os maiores índices de analfabetismo
situam-se na zona periférica nascente, simultaneamente montanhosa, com pouca densidade
urbana e demográfica. Salienta-se o facto das freguesias de Ataíde (3,54%)-do núcleo urbano
de Vila Meã e de Cepelos (2,94%) - do núcleo urbano de Amarante - terem os valores mais
baixos de analfabetismo, o que poderá ser associado ao crescimento urbano recente e à
consequente transferência de população jovem para essas freguesias, assim como ao Centro
Qualifica da nossa escola, que certificou cerca de 75 adultos no último ano. Tomando como
referência os dados dos dois últimos Censos, é particularmente significativo o decréscimo da
taxa de analfabetismo de 25 para 15% verificado nas freguesias do extremo nascente do
concelho.
No ensino público, os Agrupamentos de Escolas de Amarante, o Agrupamento Amadeo
de Souza Cardoso e a Escola Secundária de Amarante, com o objetivo de evitarem que alunos
e encarregados de educação se decidam pelo abandono escolar precoce e saída antecipada,
procuram proporcionar opções de currículos mais motivadores, adaptados às suas
necessidades e características e facilitando-lhes a sua entrada na vida ativa, a partir de Cursos
de Educação e Formação e Cursos Profissionais.
O número de alunos a frequentar o ensino regular e profissional tem vindo a registar
uma diminuição ligeira nos concelhos de Amarante, Baião e Celorico de Basto, o que se deve
fundamentalmente à diminuição dos alunos nos níveis habilitacionais mais baixos.
A tabela apresentada reflete o número de alunos dos estabelecimentos de ensino do
concelho de Amarante no ano letivo 2020/2021.
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Ano Letivo 2020/2021
Estabelecimento
de Ensino

Pré-Escolar/
Creche

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

CientificoHumanístico

CEF

alunos turmas alunos turmas alunos turmas alunos turmas alunos turmas alunos turmas
Agrupamento
Amadeo SouzaCardoso
Agrupamento de
Escolas de
Amarante
Escola
Secundária de
Amarante
Colégio S.
Gonçalo
Externato de
Vila Meã

448

22

843

42

250

10

332

18

0

alunos

turmas

Total
de
alunos

0
1873

281

16

666

33

453

21

341

18
1741

352

14

519

340
1211

184

13

91

4

54

3

69

3

250

10

386

15

0

0

25

771

168

166

61

EPALC
Bem Estar
Emília Conceição
Babo

Profissionais/Tecnológicos

0

0

40

3

1217
636

61

61
0
40

O meu Mundo
Miúdo

15

1

15

256

15

256

Adesco

19

0

19

Totais

1243

70

Total por ciclo
Total por ciclo
ano 2019/2020
Diferença de
19/20 e 20/21

1600

79

1007

44

1480

68

61

0

712

0

2048

0

7069

1243

1600

1007

1480

61

2760

8151

1288

1779

1000

1652

13

2332

8458

-45

-179

7

-172

48

428

-307

Ensino
Total 1º ciclo público
Total 1º ciclo privado
Total pré-escolar público
Total pré-escolar privado

alunos
1509
91
729
514

turmas
75
4
38
32

N.º Total de alunos ano letivo 2019/2020
N.º Total de alunos ano letivo 2020/2021
Diferença do n.º alunos

8458
8151
-307
Número de alunos inscritos em 2020/2021

Ainda que as diversas iniciativas impulsionadas pela Agenda da Empregabilidade do
Tâmega e Sousa, desde 2010, para concertar a oferta formativa dos 12 concelhos que
representa tenham permitido (i) minimizar a sobreposição de ofertas nas mais diversas
modalidades e (ii) introduzir o argumento “ajustamento económico” na tomada de decisão
quanto à definição da oferta formativa pelos agentes formadores de diversa índole (escolas
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públicas e privadas, organizações sem fins lucrativos e empresas de formação), registase um evidente desajustamento da oferta profissionalmente qualificante e o perfil de
especialização económica do Tâmega e Sousa. Os alunos são, sobretudo, oriundos de classes
desfavorecidas do ponto de vista económico e social, refletindo o índice de desenvolvimento
social (IDS) do concelho e da região.

Setores económicos

Amarante

Tâmega e Sousa

Agricultura

5,20%

3,17%

Indústria

7,48%

7,94%

Construção

13,31%

11,73%

Comércio e Serviços

74,02%

77,16%

789

6.401

Total

Número de alunos inscritos no ensino qualificante por setor de atividade

Na Escola Secundária de Amarante, cerca de 60% dos alunos beneficiam de apoio da
ação social escolar e cerca de 25% dos pais possuem o 2º ciclo de escolaridade, sendo de
realçar a existência de um número significativo de pais com uma escolarização inferior a este
ciclo de ensino (45%). A coabitação, na escola, de alunos de diferente condição económica e
social nunca se revelou um problema. Existe genericamente um ambiente de convívio
saudável e solidário, com ganhos evidentes para todos no âmbito da educação para a
cidadania.

2.2. Caracterização da Escola
2.2.1. Breve História da Escola Secundária de Amarante
A Escola Secundária de Amarante vai buscar as suas raízes à Escola Industrial de
Amarante, criada em 1964. A Escola iniciou funções no dia 4 de dezembro de 1964, nas
instalações da Câmara Municipal de Amarante, sitas no Convento de S. Gonçalo, onde
funcionou durante os anos letivos de 1964/65 e1965/66.
Foi designado como seu primeiro Diretor e instalador o Dr. António Baptista Martins,
abrindo a Escola com a oferta limitada ao Ciclo Preparatório. Dois anos depois, deu-se a
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abertura do Curso Geral de Formação Feminina e do Curso de Formação Eletromecânica.
Instalou-se, depois, na Casa de Roçadas e, porque estas novas instalações se vieram
a revelar insuficientes, em simultâneo, num edifício localizado no Arquinho. Aqui funcionou
uma Secção Liceal integrada na Escola, dependente do Liceu de Guimarães e, no ano
seguinte, como resultado das políticas educativas do Portugal democrático, pós 25 de Abril, a
então Escola Industrial de Amarante é transformada na atual Escola Secundária de Amarante,
nela passando a funcionar os cursos gerais unificados dos ensinos liceal e técnico.
O crescimento da população estudantil levou à construção de uma nova Escola,
localizada nos terrenos do campo de jogos do Amarante Futebol Clube e áreas circundantes,
entretanto adquiridos pela Câmara Municipal.
A nova Escola, primeira construída de raiz, entrou em funcionamento em 1982,
mantendo-se ainda hoje no mesmo local, ainda que não possa dizer-se que é a mesma
Escola, mercê das obras de remodelação a que foi sujeita sob a responsabilidade da Parque
Escolar.
2.2.2. Instalações e Equipamentos escolares
A Escola Secundária de Amarante situa-se numa zona suburbana, próxima do
centrodacidadedeAmarante.Com a requalificação, a escola oferece, por exemplo, ao nível
acústico e térmico, condições que favorecem significativamente o bom funcionamento das
atividades letivas e o bem-estar da comunidade educativa.
Dispõe de laboratórios para o funcionamento das aulas/atividades de ciências
experimentais, nomeadamente da Física e Química e da Biologia e Geologia. Por outro lado,
em termos genéricos, está equipada com quadros interativos e projetores multimédia, bem
como um vasto conjunto de equipamentos e materiais específicos para as respetivas
disciplinas, nomeadamente na Sala do Futuro, possibilitando a adoção, pelos docentes, das
metodologias mais adequadas ao desenvolvimento dos currículos.
A escola sempre se preocupou com a sua modernização, acompanhando a evolução
tecnológica, quer a nível pedagógico, quer a nível administrativo. Do ponto de vista da
aquisição de materiais e equipamentos, relevantes para o bom funcionamento das suas
disciplinas/áreas disciplinares e para o cumprimento dos respetivos programas, constatase que é uma prática da escola dar resposta a este tipo de solicitações.
2.2.3. Recursos Humanos
Os recursos humanos da escola contemplam pessoal docente e pessoal não docente.
A sua gestão obedece a critérios diversificados, respeitando princípios de equidade e justiça,
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e as condições de trabalho oferecidas, sem prejuízo da procura contínua da sua melhoria, são
consideradas boas e adequadas.
O corpo docente é estável, constituído por cerca de 118 elementos, sendo 94 do
Quadro de Escola/Quadro de Zona Pedagógica e 24 contratados. Os Técnicos
especializados das áreas de Restauração e Bar, Saúde e Mecânica são 10.
O corpo não docente, constituído por 36 Técnicos Operacionais; 10 Técnicos
Administrativos; 2 Técnicos Superiores e 2 Técnicos Especializados, dadas as caraterísticas
arquitetónicas da escola e a diversidade de serviços que presta, vem respondendo
adequadamente, e em tempo oportuno, às necessidades de funcionamento da escola e às
solicitações dos utentes dos serviços.

2.2.4. Alunos
Os alunos da escola são quase exclusivamente residentes na área do concelho, mas,
muitas vezes, em freguesias que distam desta quinze ou mais quilómetros, que são
diariamente percorridos pelos transportes escolares, por vezes em vias muito sinuosas e
estreitas que dificultam a sua circulação.
A escola é frequentada por uma média de 1220 alunos, sendo cerca de 362 do ensino
básico, 333 do ensino secundário profissional e 526 dos cursos científico-humanísticos.
A população discente é caracterizada por uma grande diversidade social e económica,
sendo a Escola frequentada por um número significativo de alunos oriundos de classes
desfavorecidas do ponto de vista económico e social, refletindo o índice de desenvolvimento
social (IDS) do concelho e da região. De igual modo, se constatam, como fator de
preocupação, relevantes carências afetivas.
Devido às carências económicas existentes, salienta-se que, em 1211 alunos, 228 têm
escalão A e 308 escalão B, equivalente a uma taxa de cerca de 44% dos alunos que
beneficiam de apoio socioeducativo. Muitos outros, excluídos destes apoios por ultrapassarem
o valor das capitações superiormente estabelecidas, pertencem, contudo, a agregados
familiares com rendimentos “per capita” igualmente baixos.
No que respeita às habilitações dos pais e encarregados de educação, verifica-se
que, na sua maioria, são trabalhadores rurais e operários, sendo as mães domésticas. A
escolarização predominante é de 4 anos (1ºciclo).
O número de alunos filhos de imigrantes a frequentar a escola é meramente residual,
sendo estes oriundos, predominantemente, de Angola, do Brasil e dos países do Centro e do
Leste da Europa. Por outro lado, destaca-se o crescimento do número de alunos, filhos de
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emigrantes, que regressaram ao nosso país, pelo que se tornou necessária a criação de uma
turma de Português Língua Não Materna (PLNM).
2.2.5. Resultados Escolares
2.2.5.1.

Resultados Académicos

Apesar da Escola se inserir numa zona que se confronta com baixos índices de
desenvolvimento económico e social, da sua população escolar ser constituída
maioritariamente por alunos de classes mais desfavorecidas e do baixo nível de
escolarização dos pais, as taxas de sucesso obtidas pelos alunos têm-se aproximado e/ou
superando a média nacional, nos ensino básico e secundário.
Por outro lado, as taxas de retenção nos 7º e 8º anos de escolaridade, verificadas nos
últimos anos, vêm tendendo para valores residuais (cerca de 1%), o mesmo acontecendo nos
10º e 11º anos do ensino secundário, onde essas taxas vêm sendo inferiores a 5%, elevando,
assim, a taxa de alunos que conclui o ensino básico e o ensino secundário com percursos
“limpos”, isto é, sem qualquer retenção.

Taxas de Sucesso académico dos alunos da Escola e Nacionais

ANO LETIVO

2016/17

2017/18

Nível de Ensino

UO

UO

EnsinoBásico

99,43%

EnsinoBásico
(9ºAno)

100%

EnsinoSecundário
Regular

90,4%

Ensino Secundário Regular
(12º Ano)

76,92%

Nacional

2018/19

2019/20

Nacional

UO

UO

99,71%

94,11%

96,62%

95,76%

99,71%

97,61%

99,24%

92,35%

90,35%

93,47%

100%

97,67%

91,39%

82,84%

92,49%

84,37%

95,65%

90,07%

79,49%

70,36%

79,01%

73,1%

89,82%

81,78%

Nacional

Nacional

93,71%

92,49%

82,08%

70,44%
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Ensino Profissional

EnsinoProfissional
(3º Ano)

95,45%

84,62%

91,12%
96,74%

91,34%

62,73%

91,29%

69,79%

91,69%

91,24%

73,44%

88,9%

73,83%

86,7%

75,93%

72,36%

Taxas de sucesso académico dos alunos da Escola e Nacionais (2016/2020)

Média das classificações de Exame do 9º ano nas disciplinas de Português e Matemática (2014-2019)
* Obs: Não se apresentam resultados do ano letivo 2019/20, porque não se realizaram Exames Nacionais.
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Média das classificações de Exames do Ensino Secundário (2015/2020)

2.2.5.2.

Resultados Sociais

Quanto aos resultados sociais, verificam-se diferenças muito claras nos níveis de
responsabilidade assumidos pelos nossos alunos mais problemáticos e na sua postura cívica,
comparando os seus comportamentos, atitudes e valores, quando ingressam na escola pela
primeira vez com os que evidenciam quando dela saem, no final dos seus cursos.
Por outro lado, sendo inegável que o insucesso e o abandono escolar são faces da
mesma moeda, que resultam frequentemente do ambiente educativo que é oferecido aos
alunos, a ESA vem implementando planos de ação, desenvolvidos pela própria escola, como o
Plano de Inovação e/ou em parceria com entidades locais, como o Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), que visam combater o absentismo e as ocorrências
disciplinares, dentro e fora da sala de aula, bem como a melhoria dos resultados escolares.
Neste âmbito, destaca-se o comportamento da maioria dos nossos alunos pela sua postura
cívica, valores de cidadania e de respeito pelas regras estabelecidas. No que se refere à taxa
de desistência global dos alunos da escola, verifica-se que esta tem vindo a decrescer nos
últimos quatro anos.
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Taxa de desistência dos alunos
Anoletivo

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Taxa de desistência do ensino
básico regular

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Taxa de desistência do ensino secundário regular (cursos científicohumanísticos)

1,08%

1,12%

1,15%

0,38%

Taxa de desistência dos cursos
profissionais

4,35%

2,39%

3,30%

4,95%

Taxa de desistência global da ESA

1,81%

1,17%

1,44%

1,44%

Taxas de desistência dos alunos (2017/2020)

2.3. Prestação do Serviço Educativo
A Escola aderiu ao piloto do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC),
conforme Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, considerando este como a grande
oportunidade de mudança, capaz de motivar alunos e professores, potenciando aprendizagens
mais significativas e o trabalho desenvolvido por alunos e professores como fonte de prazer.
Anteriormente, a escola havia já celebrado um contrato de autonomia com o Ministério da
Educação e Ciência (MEC), ao abrigo do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com a nova
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho, e pela Portaria 265/2012,
de 30 de agosto, e demais legislação aplicável.
Estes instrumentos de autonomia, e especialmente o PAFC, permitem que a escola
assuma agora a sua especificidade/singularidade de forma muito mais evidente e objetiva
e que responda de modo mais eficiente e eficaz aos problemas e necessidades com que
se depara, melhorando assim a qualidade do serviço educativo que presta.
Considerando que cabe à escola perseguir resultados académicos, mas também
sociais, todos os alunos passarão, no período de vigência do presente projeto, a contar no
seu currículo com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, funcionando esta como
disciplina autónoma no terceiro ciclo do ensino básico e como componente do currículo,
desenvolvida transversalmente como contributo de todas as disciplinas e componentes
deformação, no ensino secundário.
Esta nova disciplina, que aqui destacamos pelo seu caráter inovador no currículo
escolar, vai merecer especial atenção nos projetos curriculares de turma e constituir- se como
espaço privilegiado para realização de aprendizagens com reflexos na atitude cívica individual,
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no relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural, contribuindo para o
desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competências previstas no Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória recentemente aprovado.
Por outro lado, visando a sua formação integral e o enriquecimento dos curricula, a
Escola Secundária de Amarante concretiza anualmente um vasto e diversificado plano de
atividades, aprovado pelos seus órgãos competentes, disponibiliza aos seus alunos uma
excelente biblioteca e acrescenta ao currículo formal oportunidades educativas e formativas
no âmbito de projetos/programas/clubes que desenvolve, como de seguida se dá exemplo:

2.3.1. Biblioteca Escolar
A Biblioteca da Escola Secundária de Amarante integra a Rede de Biblioteca Escolares
desde 2005. Em 2012, foi formalmente constituída a Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares,
coordenada pela Biblioteca Municipal Albano Sardoeira, tendo esta disponibilizado o seu
catálogo online e assumido a catalogação e indexação dos processos. A biblioteca escolar
presta um serviço cujas práticas têm por base os normativos e linhas de orientação publicados
pela Rede de Bibliotecas Escolares.
A Biblioteca Escolar afigura-se como um espaço de conhecimento e inovação, que
apoia a comunidade educativa no desenvolvimento do currículo, reunindo condições para
incorporar novas práticas pedagógicas que integram a formação para as literacias digitais,
dos média e da informação. É, ainda, um lugar de integração social, indispensável ao combate
à exclusão e ao abandono escolar. Esta promove o desenvolvimento da competência da
leitura através da promoção do gosto e do prazer de ler, fundamentais à construção de hábitos
de leitura indispensáveis na construção do conhecimento.
A Biblioteca Escolar cria, através de projetos e parcerias, redes dinâmicas e sistemas
de cooperação com a sociedade, promotores da partilha de recursos e de saberes.
O funcionamento da Biblioteca Escolar é da responsabilidade de um profissional
qualificado, apto a responder às exigências funcionais e pedagógicas da escola. As opções,
a nível da gestão, promovem os ambientes flexíveis, adaptados às mudanças tecnológicas e
às necessidades dos utilizadores.

2.3.2. Projeto da Educação para a Saúde (PES)
A Promoção da Educação para a Saúde (PES), na Escola Secundária de Amarante,
suporta-se no Referencial de Educação para a Saúde, fluindo num processo contínuo que visa
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o desenvolvimento de competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontaremse positivamente consigo próprios, construir um projeto de vida e serem capazes de fazer
escolhas individuais, conscientes e responsáveis. A PES na escola tem, também, como
missão criar ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o espírito crítico para o
exercício de uma cidadania ativa.
A PES constitui uma área de conteúdos presente em todos os níveis de educação e
ensino, em diferentes disciplinas. Enquanto temática transversal e transdisciplinar, pressupõe:
(i) uma interpretação em espiral com todas as suas áreas interligadas ao longo de todo o
percurso escolar; (ii) uma perspetiva de intervenção consciente, criativa e intencional; (iii) uma
posição de negociação permanente por processos éticos centrados em quem aprende; (iv)
uma visão holística, porque as competências devem ser desenvolvidas transversalmente em
todas as áreas curriculares. O Referencial de Educação para a Saúde (RES) encontra-se
organizado por níveis de educação e por ciclos de ensino, tendo sido identificados cinco temas
globais:
• Saúde Mental e Prevenção da Violência
• Educação Alimentar
• Atividade Física
• Comportamentos Aditivos e Dependências
• Afetos e Educação para a Sexualidade

Na Escola Secundária de Amarante este projeto é coordenado por uma docente que,
em articulação com os diretores de turma e respetivos conselhos de turma, o implementa. O
projeto conta ainda com um gabinete de informação e apoio ao aluno (GIAA), cujo atendimento
é feito pelos técnicos da Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Amarante, psicóloga
da escola e professores da equipa PES.
Na Escola serão desenvolvidas atividades para a aquisição de competências pessoais,
cognitivas e socio emocionais, individualmente e em grupo, numa perspetiva salutogénica de
antecipação e prevenção dos comportamentos que afetam negativamente os diferentes
determinantes da saúde.
Complementarmente, a PES apoia-se em parcerias estabelecidas com o Centro de
Saúde Local, Câmara Municipal de Amarante, Associação para o Planeamento da Família
(APF), Instituto Português do Sangue, entre outras.
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2.3.3. Desporto Escolar
O Desporto Escolar é um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e
integração social, assim como no combate ao insucesso e abandono escolar. Assume como
finalidade desenvolver a aptidão atlética e a cultura desportiva dos alunos, possibilitando-lhes a
melhoria e o aperfeiçoamento das habilidades físicas e mentais, a integração e o sentimento de
pertença a um grupo, o convívio e a socialização, o combate à inatividade física e a luta contra
a obesidade. Procura ainda incutir nos alunos hábitos de vida saudável e o estabelecimento de
relações interpessoais e afetivas responsáveis, num quadro de respeito pelo outro e pela
diferença.
2.3.4. Filosofia com Cinema (FILOCINE) & Plano Nacional do Cinema (PNC)
O Cinema germinou dentro da ESA, mas possibilitou inúmeras ramificações fora dela,
quer com a criação do Clube de Cinema (CC) em 2011-12, quer com a adesão ao PNC em
2014-15.
Educar o olhar para (re)ver e analisar a obra fílmica discutindo a condição do humano
no filme, do aluno e dos que o rodeiam fora do filme, é assumir a vocação filosófica do cinema.
Daí que, no próximo ano, o Clube de Cinema se intitulará “FILOCINE” e, atuando em
convergência com o PNC, desenvolverá simultaneamente o pensamento crítico e criativo, a
literacia fílmica, de todos os envolvidos.
Assumindo o paradigma rizomático dos saberes, almeja-se que os intervenientes
protagonizem aprendizagens transformadoras de si, da turma, na comunidade educativa e
civil. E este poder transformador está ancorado no trabalho colaborativo entre professores,
alunos, e instituições parceiras (Casa Museu de Vilar, Câmara Municipal de Amarante,
Cineclube de Amarante, Casa da Boavista, Escola Básica n.º 2 de Amarante, Gatilho,
OfficinaNoctua, Casa da Animação do Porto, Universidade dos Açores, NICA – Núcleo
Interdisciplinar da Criança e do Adolescente), potenciando a educação integral e inclusiva
(ensino regular, profissional) como utopia realizável.
As iniciativas “O Cinema de Animação como inclusão” (alunos e professores de
Educação Especial) e “Filosofia com Cinema para Crianças” (alunos do primeiro ciclo)
possibilitaram à ESA e à EB n.º 2 de Amarante serem reconhecidas, em 2019, com o selo
“Escola Amiga da Criança”, uma iniciativa conjunta da CONFAP, da Leya e do psicólogo
Eduardo Sá, que distingue “escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias,
contribuindo para um desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar (…)”.
(in https://escolaamiga.pt/iniciativa).
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2.3.5. Programa Erasmus+
Considera-se

que

a

participação

em

projetos

de

dimensão

europeia,

como aqueles desenvolvidos no âmbito do programa Erasmus+, é fundamental para
a atualização, o aperfeiçoamento e o aprofundamento dos conhecimentos e competências
pessoais e profissionais de toda a comunidade educativa.
A Escola Secundária de Amarante tem estado envolvida em diferentes projetos
Erasmus+ quer no âmbito da mobilidade individual para fins de aprendizagem, quer na
participação em parcerias de partilha de boas práticas que têm permitido a mobilidade
transnacional a um número considerável de professores e alunos. Por conseguinte, pretendese dar continuidade a estas iniciativas cujos benefícios são notórios, pois promovem a
cidadania europeia, assim como o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e
linguísticas de todos os elementos envolvidos.

2.3.6. Projeto Eco Escolas/Clube do Ambiente
O Programa Eco-Escolas é implementado na Escola Secundária de Amarante através
do Clube do Ambiente.
Vocacionado para a educação ambiental e a cidadania ativa face à problemática da
sustentabilidade, promove um conjunto de atividades que visam formar nos alunos, e demais
elementos da comunidade educativa, uma consciência de sustentabilidade que se traduz em
ações e atos concretos, com impacto na gestão ambiental da Escola e na melhoria da
qualidade de vida da comunidade envolvente. Para tal, colabora com os diversos projetos e
estruturas pedagógicas existentes na Escola, bem como com associações locais, as juntas de
freguesia e a câmara municipal, empenhando-se no diálogo e na responsabilização de todos
os agentes, em particular dos alunos.
Para além do investimento na sensibilização e formação na área do bem-estar, saúde
e ambiente, é com recurso a metodologias participativas de exercício da cidadania junto dos
alunos que o Projeto Eco-Escolas/Clube do Ambiente desenvolve a capacidade de
compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural e a consequente adoção de
comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente e à construção
de um futuro sustentável com impacto no bem comum. Nesta medida, destacam-se a
promoção da recolha seletiva de resíduos, a erradicação do plástico, a alimentação saudável
e sustentável, a redução de consumos energéticos e o contacto com a natureza, entre outros.
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O Clube do Ambiente analisa as ações de maior impacto para a nossa comunidade,
articula com os alunos e professores inscritos e divulga e promove as atividades nas redes
sociais.
2.3.7. Clube da Europa
Os Clubes Europeus são uma iniciativa lançada em 1986, decorrente da experiência
de adesão de Portugal à Comunidade Europeia.
O Clube Europeu da Escola Secundária de Amarante desenvolve presentemente o
projeto proposto pela rede de clubes europeus, no qual todos os interessados podem
participar, nomeadamente desenvolvendo trabalhos de recolha, tratamento e divulgação da
informação e/ou participando em concursos específicos.
O projeto que se encontra atualmente a ser desenvolvido na nossa escola visa,
fundamentalmente, fomentar o espírito europeu de cidadania ativa; promover uma melhor
informação sobre os aspetos culturais (históricos, geográficos) do concelho de Amarante, bem
como do país e da própria Europa; promover o diálogo e debate sobre questões como a
preservação, divulgação do nosso património cultural e contribuir para o sentido da
responsabilidade cívica, na questão da defesa e conservação do património cultural em
Amarante.
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V. Avaliação do Projeto Educativo
A avaliação do Projeto Educativo far-se-á durante o seu período de vigência com
acompanhamento e monitorização das metas a atingir, tendo em conta os indicadores de
medida. Esta avaliação será qualitativa, determinando a adoção de medidas de ajustamento
ou reformulação, sempre que se verifiquem desvios significativos.
A avaliação final preconiza uma visão global da consecução do Projeto Educativo,
tendo como base os seus desafios, oportunidades, potencialidades e constrangimentos. As
metas definidas neste documento avaliar-se-ão articulando com o Plano de Inovação e o Plano
Anual de Atividades, de modo a monitorizar-se o seu desenvolvimento e concretização. A
análise dos resultados será efetuada pelo Departamento da Qualidade e avaliada,
posteriormente, pelo Conselho Pedagógico. Estes resultados constarão do relatório anual de
atividades e do relatório final de autoavaliação da escola, a apresentar para aprovação em
Conselho Geral e disponibilizados a toda a comunidade escolar, incentivando o seu
envolvimento efetivo na construção de uma escola cada vez mais próxima da sua comunidade.
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“…da mesma forma que a escola, para realizar eficazmente o
seu trabalho, precisa de estar na comunidade, esta não pode
estar ausente da escola”.
Piletti (2004, p.100)

Cidade de Amarante
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