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“Ou não tentes sequer fazê-lo, ou empenha-te totalmente em fazê-lo”

Ovídio

“Somos o que fazemos no dia a dia. Deste modo a excelência não é um ato, é sim um hábito.”

Aristóteles
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INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo é o documento que consagra a orientação educativa do Agrupamento, elaborado e aprovado pelos
seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores,
as metas e as estratégias, segundo os quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa.

Este Projeto Educativo é uma declaração de princípios que identifica um Agrupamento de Escolas. Nestes sentido, o
Projeto Educativo deve conferir unidade ao Agrupamento através da enunciação clara dos pressupostos que a
comunidade educativa identificou como fundamentais e que estarão na base da ação a desenvolver nos próximos anos.
Um Projeto Educativo é, por definição, um documento limitado no tempo, sempre aberto à sua própria reformulação,
sabendo que vai dar lugar a um outro que expresse a nova realidade que, entretanto, se está a viver, de acordo com as
regras da convivência democrática.

O Projeto Educativo tem como objetivos:
- Promover o sucesso educativo;
- Implementar políticas educativas de acordo com as características do Agrupamento e da realidade envolvente;
- Desenvolver competências pessoais, sociais e profissionais de todos os atores, valorizando o saber e as
experiências individuais;
- Proporcionar uma oferta educativa de acordo com os recursos humanos e materiais do Agrupamento;
- Combater os níveis de absentismo e abandono escolar, independentemente da idade e nível de ensino dos
alunos;
- Criar condições que favoreçam a integração dos alunos na vida ativa;
- Intensificar mecanismos de comunicação e promover a articulação horizontal e vertical no Agrupamento;
- Aumentar os níveis de participação ativa dos diversos elementos da comunidade educativa;
- Construir uma cultura de Agrupamento.
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1. CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO
1.1 CONSTITUIÇÃO
O Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado é uma instituição pública de ensino, tutelada pelo Ministério da
Educação e Ciência, através da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo.
Criado por despacho da Diretora Regional de Educação de Lisboa, de 14 de junho de 2004, o Agrupamento era,
inicialmente, constituído por três jardins de infância (JI), sete escolas do 1º ciclo e 1 escola de 2º e 3º ciclos.
Em julho de 2006 foi integrada no Agrupamento a Escola Secundária com 3.º ciclo Passos Manuel, com extinção da
Escola Básica com 2.º e 3º ciclos Fernão Lopes e alterando-se a sua sede para o edifício do Antigo Lyceu Central de
Passos Manuel. A formalização desta alteração foi publicada na Portaria n.º 127-A/2007, de 25 de janeiro.
Em 2007/ 08 foi determinada a extinção da Escola Básica do 1.º ciclo do Carmo, com a integração dos respetivos alunos
na Escola Básica do 1.º ciclo Gaivotas. Em julho de 2008, na sequência de nova reorganização da rede escolar, dois
estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico – Escola Básica do 1.º ciclo da Sé e Escola Básica do 1.º ciclo Nº 75 foram integrados num outro agrupamento da cidade e, em 2010/11, foi decidida a extinção da Escola Básica do 1.º ciclo
Helena Vaz da Silva, com integração dos respetivos alunos na EB1 Gaivotas.
Atualmente, o Agrupamento é constituído por quatro Escolas Básicas do 1.º ciclo com jardins de infância e uma Escola
Básica e Secundária, dispersos por quatro freguesias (cf. Anexo 1.1).

Com a apresentação do projeto Passos XXI, concebido como uma operacionalização do Projeto Educativo, o
Agrupamento candidatou-se ao Programa TEIP 2, nele se integrando a partir do ano letivo 2009 / 2010, através da
assinatura de contrato-programa com cláusulas de autonomia.
A justificação dessa candidatura prendeu-se com a identificação das situações problema - identificadas na caraterização
do Agrupamento – e que foram consideradas prioritárias, nomeadamente:
- o insucesso escolar;
- a indisciplina e o clima de aprendizagem;
- as dificuldades na adaptação à mudança, por parte da organização escolar;
- a insuficiente participação das famílias na vida escolar dos alunos e fracas expetativas relativamente à escola
e às aprendizagens.
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1.2. CONTEXTO FÍSICO E LOCALIZAÇÃO
A área de influência do Agrupamento abrange 14 freguesias na zona envolvente da baixa lisboeta e que se inserem, de
acordo com a Carta Educativa da Cidade de Lisboa, no seu Centro Ribeirinho (cf. Anexo 1.4).
O Agrupamento é constituído por cinco estabelecimentos escolares, quatro Escolas Básicas do 1.º ciclo com jardins de
infância e uma Escola Básica e Secundária, dispersos por quatro freguesias:
- Escola Básica e Secundária Passos Manuel (Escola-Sede), na de Freguesia das Mercês;
- Escola Básica do 1.º ciclo com J.I (EB1) Gaivotas, na freguesia da Encarnação (instalada em acomodações
provisórias desde ano letivo de 2006/2007 e originalmente freguesia de S. Paulo);
- Escola Básica do 1.º ciclo com JI Luísa Ducla Soares, na freguesia de Coração de Jesus;
- Escola Básica do 1.º ciclo com JI Padre Abel Varzim, na freguesia da Encarnação;
- Escola Básica do 1.º ciclo com JI S. José, na freguesia de S. José.

Apresentando sinais de alguma degradação, o edifício da escola sede foi objeto de obras de requalificação, por parte da
tutela, beneficiando do Projeto de modernização e requalificação das escolas secundárias (2008 / 2010), dinamizado
pela empresa Parque Escolar, E.P.E..
Ao nível dos jardins de infância e do 1º ciclo, apenas os estabelecimentos EB1 S. José e EB1 Padre Abel Varzim
funcionam em edifícios com instalações adequadas para o ensino. Os restantes estabelecimentos funcionam em
instalações adaptadas, com condições muito insatisfatórias do ponto de vista da segurança e conforto dos seus utentes.

1.3. FUNCIONAMENTO E OFERTA EDUCATIVA
Matricularam-se no Agrupamento, no ano letivo de 2011/ 2012, 1733 alunos, dos quais 107 solicitaram transferência e 4
anularam a matrícula, até ao final do 1º período (dezembro de 2011), estabilizando - o número de alunos matriculados em 1622 alunos, distribuídos por 75 turmas:
4 salas na educação pré-escolar com 76 crianças; 25 turmas no 1º ciclo, com 540 alunos; 12 turmas no 2.º ciclo, com
280 alunos; 19 turmas no 3.º ciclo, com 373 alunos, das quais duas de Cursos de Educação e Formação com 47 alunos;
15 turmas do ensino secundário, com 306 alunos, das quais 9 turmas dos cursos científico - humanísticos, com 203
alunos e 6 turmas dos cursos profissionais, com 103 alunos.
O Agrupamento é também escola pólo de oferta de Português para falantes de outras línguas – através de cursos de
Português para Todos (para estrangeiros).
No Agrupamento tem funcionado, nos últimos anos, uma Unidade de Aferição das Provas de Ensino Básico.

Projeto Educativo 6

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO
Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo

Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL
Código de Agrupamento 171943

Versão Aprovada
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Todos os jardins de infância (JI) deste Agrupamento são constituídos por uma única sala de educação pré-escolar,
integrada em cada um dos edifícios nas escolas básicas do 1.º ciclo. Esta oferta funciona em regime normal, perfazendo
5 horas diárias de atividades educativas da responsabilidade de um único docente.
Das quatro salas de educação pré-escolar do Agrupamento, apenas a do JI S. José tem a área necessária para a lotação
máxima permitida. As restantes três salas, por escassez das dimensões legais exigíveis, recebem um máximo de 18
crianças (JI Luísa Ducla Soares e Padre Abel Varzim) e 22 crianças (JI Gaivotas).
Na área de influência deste Agrupamento, a oferta da educação pré-escolar é manifestamente inferior à procura. Com
efeito, embora a totalidade das crianças com 5 anos acabe por obter vaga, ficam de fora, anualmente, outras tantas com
3 e 4 anos de idade. Equivalendo o número de frequências nos nossos Jardins de Infância a cerca de 50% das crianças
que ingressam anualmente no 1.º ano do ensino básico, a nossa oferta não permite garantir a frequência da educação
pré-escolar a todos os alunos que entram no 1.º ano da escolaridade obrigatória.
Tendo em atenção as características do tecido social da área de influência do Agrupamento é nosso propósito aumentar
a cobertura desta oferta na medida em que, de acordo com a atual investigação e com recomendações da O.C.D.E., a
frequência prolongada de uma educação pré-escolar de qualidade consistente é um instrumento poderoso na redução
das assimetrias sociais de origem das crianças.
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Os estabelecimentos do 1.º ciclo, distribuídos por quatro edifícios, funcionam todos em regime de horário normal, com 5
horas diárias de atividades curriculares lecionadas em regime de monodocência e, ainda, dois tempos letivos diários de
atividades de enriquecimento curricular, de frequência facultativa.
No 1.º ciclo, em qualquer das escolas, a maioria das turmas atinge o limite máximo de alunos por turma. No entanto, a
desproporção entre oferta e procura levou, desde 2008/ 09, à redução progressiva do número de turmas no 1.º ciclo.
A associação desta realidade a outros fatores de mobilidade da população tem resultado, muitas vezes, na situação
extemporânea de turmas no 1º ciclo com dois ou mais anos de escolaridade.
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

As AEC são uma oferta obrigatória das escolas do 1º ciclo, de frequência facultativa e gratuita.
Nos últimos anos, a média de frequência nas AEC tem sido superior a 90% dos alunos matriculados no 1º ciclo. No
Agrupamento, esta oferta é composta por Apoio ao Estudo, Ensino do Inglês, Atividade Física e Desportiva e Atividades
Lúdico-Expressivas.
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COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

A Componente de Apoio à Família (CAF) é adjudicada por protocolo tripartido entre a Câmara Municipal de Lisboa, o
Agrupamento e as diferentes entidades executora.
A CAF funciona, diariamente, antes e depois do horário letivo e de enriquecimento curricular e nas interrupções letivas,
interrompendo o serviço durante o mês de agosto.
2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

O horário dos alunos está distribuído em dois turnos, ao longo do dia.
O tempo letivo a decidir pela escola é utilizado para reforçar as aprendizagens na Língua Portuguesa e na Matemática
com vista à articulação transdisciplinar destas duas disciplinas com as restantes.
No sentido da diversificação da oferta educativa, a escola pretende oferecer cursos de educação e formação, ao nível do
3.º ciclo do ensino básico: Comércio (tipo 2) e Informática (tipo 3).
ENSINO SECUNDÁRIO

Os horários dos alunos do ensino secundário estão distribuídos em dois turnos, ao longo do dia.
No sentido da diversificação da oferta educativa, a escola oferece cursos científico-humanísticos (Curso de Ciências e
Tecnologia; e Curso de Línguas e Humanidades) e cursos profissionais (Curso Profissional de Técnico de Programação
e Gestão de Sistemas Informáticos; e Curso Profissional de Técnico de Artes do Espetáculo – Interpretação).

1.4. ESTRUTURAS PEDAGÓGICAS
Os docentes dos diferentes níveis de educação e ensino reúnem por departamentos curriculares:
- da Educação Pré-escolar;
- do 1º ciclo;
- de Línguas (2º e 3º ciclos e secundário);
- de Ciências Sociais e Humanas (2º e 3º ciclos e secundário);
- de Ciências Exatas e Experimentais (2 º e 3º ciclos e secundário);
- de Artes e Expressões (2º e 3º ciclos e secundário).
Nas reuniões dos departamentos curriculares do 2º, 3º e secundário estão representados docentes da educação préescolar e do 1º ciclo.
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A Coordenação dos Diretores de turma a partir do 2.º ciclo é assegurada por docentes eleitos pelos seus pares.
O Núcleo de Educação Especial é constituído pelos professores de ensino especial e outros técnicos que prestam
apoio aos alunos com necessidades educativas especiais, constituindo-se como uma equipa interdisciplinar.
Esta equipa tem, ainda, particulares responsabilidades na sensibilização e prestação de informação e na dinamização da
comunidade educativa, orientando-a e apoiando-a na busca das melhores condições de inclusão destes alunos na
escola e na sua transição para a vida ativa.

O Serviço de Psicologia e Orientação é constituído por psicólogos e visa acompanhar os alunos, famílias e
professores, apoiando-os nas suas necessidades educativas, com vista à promoção da inclusão, sucesso escolar,
orientação vocacional e transição para a vida ativa.

A equipa de Apoio socioeducativo (1º ciclo) é constituída por professores que têm por função apoiar o processo de
aprendizagem dos alunos no 1º ciclo.

O Serviço de Ação Social Escolar é constituído por um técnico, assistente administrativo, que tem por função
acompanhar, apoiar e orientar os alunos e os encarregados de educação, promovendo a sua integração social.

O Centro de Documentação e Informação é constituído pelo Arquivo Histórico e Bibliotecas Escolares e Centros de
Recursos existentes no Agrupamento. As Bibliotecas e Centros de Recursos, Inês Cosme, na escola sede e Helena Vaz
da Silva, na EB1/JI Gaivotas, estão integradas na Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação e Ciência
(MEC).
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1.5. RECURSOS HUMANOS
DOCENTES

Em 2011/12 o Agrupamento tem um total de 156 docentes: 5 educadoras, 28 professores do 1º ciclo (3 dos quais no
apoio socioeducativo), 27 professores do 2º ciclo, 90 do 3º ciclo e Secundário, 4 do Ensino Especial e 2 professores
bibliotecários (cf. Anexo 2.1).
NÃO DOCENTES

O Agrupamento tem 54 funcionários não docentes, sendo 41 Assistentes Operacionais, 9 Assistentes Administrativos, 1
Psicólogo, 1 Educador Social, 1 Animador Sociocultural e 1 Técnico de Serviço Social (cf. Anexo 2.4).
ALUNOS

Dos 1733 alunos matriculados em 2011/2012, 111 (6,4 %) representam transferências e anulação de matrículas, tendo o
número de matriculados estabilizado - no final do 1º período - em 1622 alunos. Destes, 744 alunos, correspondendo a
45,86% dos alunos do Agrupamento, são apoiados pelos Serviços de Ação Social Escolar.
As taxas de carência económica dos agregados familiares não são idênticas nos diferentes ciclos de escolaridade,
verificando-se divergência, superior a 12 pontos percentuais, entre o número de alunos apoiados nos 1.º e 2.º ciclos e o
número de alunos apoiados no 3º ciclo, acentuando-se essa divergência, do ensino básico para o secundário, para os
21,5 pontos percentuais. (cf. Anexo 2.5).

No ano letivo 2011/2012 estão matriculados 276 (17%) alunos provenientes de línguas e/ou culturas diversas, num total
de 32 diferentes nacionalidades, sendo a maioria proveniente de países com o Português como língua oficial - Brasil e
Países Africanos / PALOP (cf. Anexo 2.6).

1.6. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES

Nos últimos 2 anos, no âmbito da avaliação do projeto TEIP, tem sido preocupação dos órgãos de gestão a
implementação de dispositivos fidedignos de recolha, tratamento e apresentação de dados que permitam uma análise
objetiva da evolução dos resultados escolares no agrupamento.
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As alterações que têm vindo a ser introduzidas podem refletir-se nalgum enviesamento dos dados apresentados nos
quadros 1 a 4, como parece ser o caso das taxas de abandono e de absentismo no 3.º ciclo em que, a uma diminuição
da taxa de abandono, corresponde uma subida na taxa de absentismo (cf. Quadros 1 e 2, p. 11).
Com efeito, a partir do ano letivo 2010/2011, a apresentação de dados do abandono e do absentismo baseou-se em
critérios mais específicos que permitissem descriminar as duas situações. Assim, foram contabilizados todos os alunos
matriculados no ensino básico que, não tendo concluído o 9º ano – e independentemente da sua idade – se encontravam
numa das duas situações: a) situação de absentismo - alunos que frequentaram a escola mas que ultrapassaram o limite
legal de faltas injustificadas; b) situação de abandono / interrupção precoce do percurso escolar – todos os alunos que,
sem terem formalizado pedido de transferência de estabelecimento, nunca compareceram na escola ou que, tendo
comparecido, a deixaram de frequentar e/ou que foram retidos/ excluídos por excesso de faltas. Dentro deste último
grupo, há que realçar a existência de alunos estrangeiros que muitas vezes deixam o país sem disso prestarem
informação à escola. Vários destes casos, nomeadamente ao nível dos alunos do 1º e do 2º ciclo e/ou dos alunos
menores de 15 anos, são reportados anualmente pelos respetivos diretores de turma / professores titulares de turma à
Policia de Segurança Pública (PSP) mas acabam por não ser retirados das listas de matriculados, uma vez que as
averiguações reportadas pela polícia são inconclusivas acerca do seu paradeiro.
Estas circunstâncias configuram a possibilidade de as taxas de abandono escolar efetivo, até aos 15 anos de idade,
poderem ser inferiores às apresentadas no Quadro 2 (p.11).
Tendo em consideração estes fatores, é preocupação do órgão de gestão aliar o aperfeiçoamento dos dispositivos de
monitorização dos resultados a procedimentos mais rigorosos que contribuam para o despiste de situações de
incumprimento do direito à escolaridade dos menores.
Relativamente ao ensino secundário, as especificidades resultantes da não obrigatoriedade deste nível de ensino e as
regras de acesso ao ensino superior, dificultam o registo descriminado das situações de desistência/saída precoce do
sistema de ensino. Na verdade, nos cursos científico-humanísticos, o recurso à anulação de matrícula é utilizado tanto
pelos alunos que se encontram em risco de não ter os resultados necessários à sua apresentação a exame, como pelos
alunos que desistem da escolaridade antes de terminar o ensino secundário.
Também aqui, a escola terá que criar os dispositivos e mecanismos necessários à disponibilização de dados que
permitam uma análise das diferentes situações: i) a saída / desistência, antes de concluído o 12º ano; ii) a conclusão do
ensino secundário; iii) o insucesso escolar / retenções durante os três anos do ensino secundário.
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ABSENTISMO / ABANDONO ESCOLAR

O objetivo de diminuir as taxas de absentismo tem vindo a ser prosseguido, de forma pouco acentuada mas consistente,
nos 1º e 2º ciclos e no ensino secundário, como se pode verificar no quadro 1. No 3º ciclo, verifica-se um aumento
superior a 5 pontos percentuais nas taxas de absentismo mas, em contrapartida, uma melhoria nos resultados do
abandono, com diminuição também superior aos 5 pontos percentuais (cf. Quadros 1 e 2). Contrariamente, no 1º e 2º
ciclos, as taxas relativas ao abandono aumentaram ligeiramente no período em análise.
Quadro 1 – Absentismo (retenções por excesso de faltas) – evolução das taxas por ciclo / nível de ensino, nos últimos 4 anos
1º Ciclo
%

2º Ciclo
%

3º Ciclo
%

Secundário
%

0
1,2
1,2
0

0,6
5,1
0
0

12,9
9,5
10,0
7,2

4,6
7,6
8,7
6,0

2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

Diminuição das taxas de absentismo nos1º e 2ºciclos e no ensino secundário e aumento das mesmas no 3º ciclo, em mais de 5 pontos percentuais.

Quadro 2 - Abandono escolar – evolução das taxas no ensino básico, por ano, nos últimos 4 anos

2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

1º Ciclo
%
0,5
0,4
0,4
0,3

2º Ciclo
%
2,6
0
0
1,8

3º Ciclo
%
1,6
0,6
1,6
7,0

Aumento das taxas de abandono no 1º e 2º ciclos e diminuição das taxas no 3º ciclo.

SAÍDA ANTECIPADA DO SISTEMA EDUCATIVO
Entendida como desistência da escolaridade antes de concluído o ensino secundário, a saída precoce do sistema educativo ainda não dispõe, no
nosso Agrupamento, de dispositivos próprios, capazes de fornecer os dados necessários a uma análise objetiva das várias situações possíveis,
atrás referidas.
Os dispositivos de monitorização de que dispomos apenas nos fornecem a evolução dos resultados no que respeita à progressão dos alunos ao
longo dos três anos de escolaridade no ensino secundário.
Como se pode verificar nos quadros 3 e 4,relativos ao último triénio, as taxas de conclusão, em apenas três anos, do ensino secundário, situamse entre os 20% (no curso profissional de teatro) e os 41 % (no curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades).
Quadro 3 – Saída precoce do sistema de ensino – taxas de conclusão do ensino secundário (cursos científico-humanísticos) no último triénio
Curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades

Curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologia

Ano letivo

2008-2011

Evolução da progressão no curso
alunos
alunos no
alunos no
no 10º ano
11º ano
12º ano
34
30
29
100%
88,2
85,3

Conclusão
do curso
14
41,2

Evolução da progressão no curso
alunos no
alunos no
alunos no
10º ano
11º ano
12º ano
51
45
37
100%
88,2
72,5

Conclusão
do curso
13
25,5%

Nos cursos científico-humanísticos, no último triénio, o curso de Línguas e Humanidades teve uma taxa de conclusão de 41%, enquanto o curso de
Ciências e Tecnologia teve uma taxa de conclusão de 25,5%
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Quadro 4 - Saída precoce do sistema de ensino – taxas de conclusão do ensino secundário nos cursos profissionais
Ano letivo

2008-2011

Curso Profissional de Programação e Gestão de
Sistemas Informáticos
Evolução da progressão no curso
Conclusão
do curso
alunos
alunos no
alunos no
no 10º ano
11º ano
12º ano
20
15
14
8
100%
75%
70%
40%

Curso de Artes do Espetáculo
Teatro - Interpretação
Evolução da progressão no curso
Conclusão
do curso
alunos no
alunos no
alunos no
10º ano
11º ano
12º ano
24
11
9
5
100%
45,8%
37,5%
20,8%

Nos cursos profissionais, no último triénio, o curso de Programação e Gestão de Sistemas Informáticos teve uma taxa de conclusão de 40%, enquanto o curso
de Artes do Espetáculo teve uma taxa de conclusão de 20,8%

AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA – RESULTADOS ESCOLARES
AVALIAÇÃO INTERNA:

Como se pode verificar na apresentação dos dados constante no Quadro 5 (p. 13), a evolução dos resultados na
avaliação interna, no que respeita às taxas de progressão escolar revelam:
- no 1º ciclo, uma progressão consistente acima dos 2 pontos percentuais;
- no 2º ciclo, com uma progressão equivalente, os dados evidenciam alguma inconsistência, com aumento de 8
pontos percentuais na taxa de progressão no ano 2009-2010, seguido de regressão para valores próximos dos
valores de partida no ano seguinte;
- no 3º ciclo, os resultados apresentam uma regressão superior a 12 pontos percentuais, num padrão intercalado de
melhoria e pioria dos resultados;
- no ensino secundário, os dados revelam alguma inconsistência mas apresentam uma progressão final de 1,78
pontos percentuais.
Quadro 5 – Avaliação interna - evolução das taxas de progressão escolar 1, nos últimos 4 anos

2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

1º Ciclo
%
97,8
96,2
95,1
95,2

2º Ciclo
%
87,5
95, 4
87,2
85,4

3º Ciclo
%
72,2
88,0
77,4
85,6

Secundário
%
68, 5
71,7
78,5
66,7

No 1º ciclo, progressão consistente dos resultados na ordem dos 2,58 pontos percentuais; no 2º ciclo, progressão dos resultados na ordem dos
2,11 pontos percentuais, com inconsistência, em 2009-10; no 3º ciclo, regressão nos resultados, com padrão intervalado de melhoria e pioria
durante o período em análise; no ensino secundário, após uma pioria de quase 12 pontos percentuais nas taxas de progressão, em 2008-09, as
taxas mostram evolução relativamente ao ponto de partida de 1,78 pontos percentuais.

1

A partir do ano letivo 2009-2010, as retenções por excesso de faltas injustificadas passaram a ser contabilizadas à parte (no critério de abandono / interrupção
precoce da escolaridade), não contando para efeitos de apresentação das taxas de progressão.
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Relativamente à evolução dos resultados internos, apresentados abaixo no Quadro 6, correspondentes aos níveis
positivos em Língua Portuguesa e em Matemática, nos anos de escolaridade sujeitos a provas de aferição (4º e 6º anos)
e nos anos sujeitos a exames nacionais (9º e 12º anos), verifica-se:
- no 4º ano, melhoria consistente em ambas as disciplinas, superior a 7 pontos percentuais em LP e a 5 pontos
percentuais em Matemática;
- no 6º ano, pioria nos resultados em ambas as disciplinas, superior a 13 pontos percentuais em LP e a 10 pontos
percentuais em Matemática;
- no 9º ano, pioria dos resultados em ambas as disciplinas, na ordem dos 11 pontos percentuais em LP e 10 pontos
percentuais em Matemática.
- no 12º ano, melhoria irregular dos resultados em LP, atingindo uma melhoria final de 1,3 pontos percentuais,
relativamente ao ponto de partida; em Matemática, resultados alternados de melhoria e pioria, com pioria final
superior a 5 pontos percentuais, relativamente ao ponto de partida.

Quadro 6 – Avaliação interna - evolução das taxas de níveis positivos em Língua Portuguesa e em Matemática, nos últimos 2 anos, para os
resultados do 4º ano e, nos últimos 4 anos, para os restantes anos de escolaridade sujeitos a provas de aferição ou exames nacionais.
4º ano
%

Ano letivo
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

LP
88,1
80,2

6º ano
%
MAT
76,2
70,3

LP
69,6
86,2
88,4
83,3

9º ano
%
MAT
62,2
66,7
62,8
72,7

LP
77,2
91,7
75,0
88,7

MAT
41,3
52,9
69,2
51,3

Secundário (CCH)
%
PORT
MAT
96,0
72,0
97,0
64,7
100,0
80, 0
94,7
78,3
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AVALIAÇÃO EXTERNA:

Relativamente à evolução dos resultados externos, apresentados no Quadro 7, correspondentes aos níveis positivos em
Língua Portuguesa e em Matemática, obtidos pelos alunos do 4º e do 6º anos, nas provas de aferição e pelos alunos do
9º e do 12º anos, nos exames nacionais, verifica-se:
- no 4º ano, uma pioria nos resultados em ambas as disciplinas, com perdas finais de 25 pontos percentuais em LP e
de 23 pontos percentuais em Matemática, relativamente aos resultados de partida;
- no 6º ano, uma pioria nos resultados em ambas as disciplinas, com perdas finais de 27 pontos percentuais em LP e
de 29 pontos percentuais em Matemática, relativamente aos resultados de partida;
- no 9º ano, uma pioria nos resultados em ambas as disciplinas, com perdas finais de 43 pontos percentuais em LP e
de 6 pontos percentuais em Matemática, relativamente aos resultados de partida;
- no 12º ano, melhoria consistente em LP, desde o ano 2007/ 08 até ao ano 2009/ 10 e pioria no último ano, com
perda superior a 53 pontos percentuais relativamente aos resultados do ano anterior (2009/ 10); em Matemática,
pioria progressiva ao longo do período de quatro anos em análise, com perdas sucessivas de 6, 9 e 31 pontos
percentuais, respetivamente, nos anos 2008/ 09, 2009/ 10 e 2010/ 11.
Quadro 7 – Avaliação externa – evolução das taxas de alunos com níveis positivos em Língua Portuguesa e em Matemática,
nos últimos 4 anos, nas provas de aferição e exames nacionais.
4º ano
%

Ano letivo
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

2

LP
58,86
79,11
76,39
83,87

6º ano
%
MAT
49,30
67,29
65,85
72,22

LP
53,38
65,04
67,93
80,13

9º ano
%
MAT
34,0
50,0
56,64
63,81

LP
36,11
58,18
48,21
79,80

MAT
27,77
26,36
44,14
33,92

Secundário (CCH)2
%
PORT
MAT. A
30,0
35,13
83,3
66,7
74,2
75,8
70,9
81,48

Resultados dos alunos internos nas duas fases de exames nacionais.
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INDISCIPLINA

No 1.º ciclo, os problemas de natureza disciplinar que requerem a intervenção dos órgãos de gestão são bastante menos
frequentes do que nos 2.º e 3.º ciclos, onde se regista o maior número de problemas de natureza disciplinar
considerados graves e/ou muito graves e que requerem a intervenção dos órgãos de gestão e, frequentemente, a
instauração de procedimentos disciplinares.
No âmbito do programa TEIP tem vindo a ser melhorada a monitorização das ocorrências de indisciplina (participações
disciplinares). De acordo com estes registos, a maior incidência de indisciplina acontece dentro da sala de aula, nas
turmas do 2.º ciclo (5.º e 6.º ano), seguida das turmas do 7.º ano, a partir do qual se verifica uma redução drástica das
ocorrências e do número de alunos envolvidos.
Datado de 2010/11, um relatório da PSP - Escola Segura, relativa ao Agrupamento, dá conta de uma diminuição do
número e tipo de ocorrências graves que tenham requerido a participação dos seus agentes.
No último ano registou-se, relativamente a 2009/10, uma diminuição do número de alunos envolvidos embora com
aumento do número de ocorrências.
1.7. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE EDUCATIVA
É prioridade dos órgãos de gestão a articulação com vários atores da comunidade educativa, com quem estabelece
contactos e reúne regularmente, nomeadamente: Câmara Municipal de Lisboa, Juntas de Freguesia, Centros de Saúde,
Santa Casa da Misericórdia, Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa, Associações Culturais, Recreativas e Desportivas,
Associações de Pais.
No prosseguimento dos objetivos de inserção na comunidade, de articulação de recursos e de desenvolvimento
comunitário, no último triénio foram formalizadas muitas das anteriores parcerias, através de protocolos de colaboração e
estabelecidas novas parcerias, alargando o âmbito de intervenção dos parceiros sociais e do Agrupamento na
comunidade (cf. Anexo 2.7).
Com vista ao sucesso escolar e melhor integração social dos alunos, é também prioridade dos órgãos de gestão
prosseguir o objetivo de estreitamento das relações e colaboração entre a escola e a família, através da articulação entre
os Encarregados de Educação e os docentes titulares de turma / diretores de turma.
Como resposta a necessidades específicas de alunos e famílias, os diversos órgãos, estruturas e serviços escolares
articulam esforços e informação no respeito pelo direito à dignidade e privacidade de todos os envolvidos, dinamizando e
colaborando na construção de redes sociais de apoio e na sensibilização e formação dos principais agentes educativos.
A constituição de uma equipa interdisciplinar que integra um gabinete de apoio ao aluno e à família, é uma prioridade do
Agrupamento, tendo sido possível a sua existência, desde 2009 / 10, no âmbito do programa TEIP.
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2. ANÁLISE DOS PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS, OPORTUNIDADES E CONSTRANGIMENTOS 3

PONTOS FORTES
- Liderança definida que cultiva a descentralização das estruturas internas do Agrupamento;
- Inserção no meio, bem articulada e prestigiadora;
- Esforço de integração social e escolar dos alunos;
- Clima de trabalho agradável, solidário e facilitador de aprendizagens;
- Abertura à mudança e inovação tecnológica;
- Requalificação da escola-sede e dos espaços de recreio exterior em outras escolas do Agrupamento de modo a
garantir a qualidade do serviço educativo prestado;
- Aquisição de equipamentos multimédia para as escolas do 1º ciclo e jardins de infância;
- Salas de aula equipadas com meios multimédia na escola-sede;
- Desenvolvimento de parcerias e de outras colaborações externas para a formação do pessoal docente, não
docente e Encarregados de Educação;
- Promoção de ações de formação e de sensibilização dos recursos humanos.
PONTOS FRACOS
- Resultados abaixo da média nacional nas provas de aferição e exames nacionais em Língua Portuguesa e
Matemática;
- Participação pouco significativa da generalidade dos Pais e Encarregados de Educação nas atividades
educativas programadas;
- Situações de indisciplina na sala de aula, ao nível do 2.º ciclo e do 7.º ano de escolaridade;
- Dificuldades na implementação de metodologias de diferenciação pedagógica, no respeito pela diversidade do
grupo/turma;
- Dificuldades na articulação inter e intra curricular nos vários níveis de educação e ensino;
- Dificuldades na divulgação dos documentos orientadores e operacionais do Agrupamento junto da Comunidade
Educativa;
- Morosidade na comunicação entre as diversas estruturas do Agrupamento.
3 A análise dos pontos fortes, fracos, oportunidades e constrangimentos/ ameaças inclui dados retirados da primeira avaliação externa, dados resultantes da
avaliação interna e outros decorrentes da análise dos órgãos de gestão e estruturas intermédias.
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OPORTUNIDADES
- Estabilidade do corpo docente, facilitadora da continuidade de ações e Projetos;
- Diversidade multicultural da comunidade (alunos e famílias);
- No âmbito do Programa TEIP 2, desenvolvimento do projeto Passos XXI (2009/10, 2010/11 e 2011/12);
- Consultoria externa ao Agrupamento no âmbito do Programa TEIP 2, nomeadamente, no âmbito da
monitorização e avaliação das ações, levando ao aprofundamento da reflexão e à construção e definição de
procedimentos e dispositivos de avaliação das ações prioritárias;
- Constituição de uma equipa e implementação de um modelo de autoavaliação no Agrupamento;
- Estabelecimento de parcerias com a Autarquia, serviços locais e regionais e empresas da zona;
- Articulação com parceiros locais tendo em vista a melhoria da integração dos alunos na comunidade (ex:
+Skillz, juntas de freguesia, comissões sociais de freguesia de Santa Catarina e de Santos-o-Velho, etc.);
- Existência de uma associação de antigos alunos (ALPA) com participação ativa, ao nível da atividade
desportiva, na comunidade escolar.
CONSTRANGIMENTOS / AMEAÇAS
- Inexistência de espaço interior específico para convívio dos alunos na escola-sede;
- Insuficiente cobertura da Educação Pré-escolar no Agrupamento;
- Sobrelotação de espaços na escola-sede e na EB1 com JI S. José;
- Redução acentuada de recursos humanos (docentes, assistentes operacionais, administrativos e técnicos),
com impacto na qualidade dos serviços prestados à comunidade educativa;
- Insuficiência de meios informáticos em número e qualidade aceitável, com acesso à Internet nos
estabelecimentos do pré-escolar e 1.º ciclo;
- Graves problemas socioeconómicos e socioculturais na população escolar;
- Baixas expectativas acerca da missão da escola, por parte de alguns alunos e encarregados de educação.

Projeto Educativo 18

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO
Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo

Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL
Código de Agrupamento 171943

Versão Aprovada

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO AGRUPAMENTO
A Escola/Agrupamento é uma instituição social que se caracteriza como um local de trabalho coletivo voltado para a
formação das gerações.
A missão da Escola/Agrupamento consiste em proporcionar a cada individuo que a frequenta, independentemente da
condição socioeconómica, cultural ou outra, oportunidades de acesso ao conhecimento e experiências de aprendizagem
que lhe permitam desenvolver competências necessárias à participação ativa e responsável na comunidade de que é
parte integrante.
A Escola/Agrupamento tem como visão ser uma instituição de educação e de ensino de referência e excelência no
concelho de Lisboa, na qual os alunos possam construir os seus conhecimentos segundo estilos individuais de
aprendizagem, propiciar atividades pedagógicas inovadoras e desenvolver no aluno a capacidade de pensar e
expressar-se com clareza, solucionar problemas e tomar decisões com responsabilidade, garantindo a satisfação dos
alunos e das famílias pela qualidade do seu ambiente interno e pelas suas relações externas.
Para o desenvolvimento desta missão são definidos como valores fundamentais:
- Colaboração/Cooperação; Partilha; Solidariedade; Respeito pela diferença e diversidade cultural; Tolerância;
Participação; Responsabilidade; Rigor; Exigência.
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4. PRINCIPAIS DOCUMENTOS ORIENTADORES DO AGRUPAMENTO
O Projeto Educativo do Agrupamento concretiza-se em documentos orientadores e instrumentais da ação e da gestão
educativa e escolar, nomeadamente:
a) no Projeto Curricular de Agrupamento (PCA);
b) no Plano Plurianual de Atividades (PPA);
c) no Plano Anual de Atividades (PAA);
d) no Regulamento Interno do Agrupamento (RI);
e) no Plano de Formação e Desenvolvimento (PFD).

O Projeto Curricular do Agrupamento, é um dispositivo central na reconstrução do currículo nacional que deve ser
planeado, programado e planificado em projetos (PCG / PCT / PTT) que são aprovados pelos intervenientes educativos,
implicando um trabalho de diagnóstico, previsão, realização e avaliação.
O Plano Plurianual de Atividades é um instrumento de ação que acompanha o Projeto Educativo e que tem por base
os objetivos estratégicos e os eixos prioritários aí definidos. Este documento integra as atividades de oferta obrigatória no
Agrupamento, sejam elas determinados por imperativos legais ou derivados das orientações do Projeto Educativo do
Agrupamento.
O Plano Anual de Atividades é um instrumento de ação para um ano letivo, também organizado nos eixos prioritários
definidos pelo Projeto Educativo e que inclui todas as atividades pedagógicas, propostas anualmente pelos docentes em
departamento e aprovadas pelo Conselho Pedagógico.
O Regulamento Interno é o documento que define o regime de funcionamento do Agrupamento, de cada um dos seus
órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnicopedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar.
O Plano de Formação e Desenvolvimento do Pessoal Docente e Não Docente é um instrumento que permite
prosseguir o objetivo de qualificar o pessoal docente e não docente com os conhecimentos e as competências
necessárias à implementação bem-sucedida das estratégias definidas.
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A articulação dos principais documentos orientadores do Agrupamento com o Projeto Educativo pode ser
representada pelo seguinte esquema:

5. EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A PRIVILEGIAR NA INTERVENÇÃO
O Agrupamento empenhar-se-á na prossecução e desenvolvimento dos seus objetivos estratégicos, organizados em três
eixos fundamentais, em função dos problemas identificados e dos destinatários/objetos privilegiados da intervenção.
Problemas identificados

Destinatário / objeto da intervenção

Eixo intervenção

● Insucesso Escolar ● Indisciplina ● Absentismo
● Abandono/ Saída precoce do sistema de ensino

Ao nível do aluno

Eixo 1

Ao nível da organização e gestão

Eixo 2

Ao nível da relação escola-família-comunidade

Eixo 3

● Adaptação à mudança ● Reorganização dos
espaços educativos ● Modernização de
equipamentos ● Comunicação, divulgação e
projeção da imagem

● Fraca relação escola-família-Comunidade
● Reduzida participação das famílias na vida da
escola
● Baixa expectativa de Comunidade em relação à
Escola e às aprendizagens
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Objetivos estratégicos nos três Eixos de Intervenção:
EIXO 1 – Ao Nível do Aluno
1. Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos, independentemente das suas características
individuais e condições socioculturais, valorizando o saber, o saber fazer e o saber ser;
2. Desenvolver a autonomia, a responsabilidade pessoal e social dos alunos;
3. Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação.
4. Utilizar metodologias de ensino experimental, laboratorial, prático e oficinal e tecnologias de informação e
comunicação no processo de ensino-aprendizagem;
5. Oferecer novas oportunidades de estudo, educação e formação para jovens e adultos;
6. Promover a educação para a saúde, segurança, a defesa do ambiente, as artes e a preservação do património;

EIXO 2 – Ao Nível da Organização e Gestão
1. Melhorar a qualidade do desempenho do pessoal docente, pessoal não docente e dos serviços prestados pelo
Agrupamento, fomentando uma cultura profissional de responsabilização de cada indivíduo;
2. Desenvolver práticas organizacionais que contribuam para a melhoria da qualidade da educação;
3. Fomentar uma cultura organizacional de segurança;
4. Desenvolver um sistema de autoavaliação sistemática, abrangendo todas as áreas de funcionamento do
Agrupamento;
5. Usar as tecnologias de informação e comunicação para facilitar os procedimentos administrativos e a
comunicação institucional;
6. Colocar a gestão administrativa e financeira ao serviço dos projetos pedagógicos de todos os níveis de ensino;
7. Promover a articulação dos serviços de natureza pedagógica e de natureza social com vista ao diagnóstico de
situações que evidenciem preocupação de cariz social.
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EIXO 3 – Ao Nível da Relação Escola – Família – Comunidade
1. Fomentar e intensificar a relação Escola / Família e o envolvimento e participação dos pais e encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos;
2. Aprofundar as relações e a colaboração com os diferentes parceiros comunitários (Associações de Pais, Juntas
de Freguesia, Câmara Municipal, Instituições de Formação, Apoio Social …);
3. Oferecer oportunidades de desenvolvimento comunitário;
4. Apoiar as famílias com carências económicas e / ou sociais devidamente comprovadas;
5. Encaminhar situações que evidenciem preocupação de natureza social para os respetivos serviços de apoio
social.
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6. METAS PARA O TRIÉNIO 2011- 2014
No âmbito do Programa TEIP2 foram definidas metas específicas para o sucesso escolar e educativo dos alunos. Mais
tarde, por iniciativa do Ministério da Educação (2010 /11), foram definidas metas nacionais para a melhoria progressiva
dos resultados escolares dos alunos.
Amplamente discutidas nos vários departamentos curriculares no ano letivo 2010 /2011 e aprovadas pelo Conselho
Pedagógico no mesmo ano, as metas identificadas nos quadros 8 a 12 (pp. 25-27) incidem: na avaliação interna
(progressão na escolaridade e resultados a Língua Portuguesa e Matemática) e na avaliação externa (resultados nas
provas de aferição e exames nacionais em Língua Portuguesa e em Matemática).
As metas identificadas nos quadros 10 e 11 (pp. 25), respeitantes ao abandono; ao absentismo e à indisciplina, foram
definidas no âmbito do Programa TEIP 2. em 2009 / 2010.

Metas - Progressão na escolaridade (avaliação interna)
Quadro 8 – Metas - Taxas de repetência por ano de escolaridade e por ciclo
Ano /
Ciclo / Nível
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

2011/ 12
(%)
0,9
2,5
2,5
2,5
6,5
10
18,5
14
14
16,5
14
35

2012/ 13
(%)
0,8
2,5
2
2
6
9
17
13
13
15
13
30

2013/ 14
(%)
0,6
2
1,5
2
5,5
8,5
16
12
12
14
12
25

1º CEB
2º CEB
3º CEB
Secundário

2,1
8,25
15,5
65,5

1,82
7,5
14,3
19,3

1,5
7
13,3
17
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Metas – Qualidade das aprendizagens (avaliação externa)
Quadro 9 – Taxas de sucesso (níveis positivos) na avaliação externa em Língua Portuguesa e Matemática (4º, 6º, 9º e 12º anos)

Ano de escolaridade / Disciplina
Língua Portuguesa
4º
Matemática
Língua Portuguesa
6º
Matemática
Língua Portuguesa
9º
Matemática
Português
12º
Matemática A

2011-12
(%)
81
69
73
58
65
40
80
70

2012-13
(%)
83
72
76
62
68
45
80
70

2013-14
(%)
85
74
80
66
71
50
80
70

Metas – Diminuição do Absentismo, do Abandono e da Indisciplina
Quadro 10– Metas - Taxas de Absentismo 4 (alunos retidos por excesso de faltas), por ciclo/ nível
Absentismo (alunos que ultrapassaram o limite legal de faltas injustificadas)
(%)

2011 -12
2012- 13
2013 -14

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

secundário

0
0
0

4,5
3,5
2,5

6
5
4

4,3
4
3,5

Quadro 11 – Metas – Taxas de Abandono / interrupção precoce do percurso escolar 5, por ciclo/ nível
Abandono / Interrupção precoce do percurso escolar (retidos e excluídos por faltas e
alunos que nunca compareceram nem pediram transferência)
(%)

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

secundário

2011 -12

0

4,5

6

6,28

2012- 13
2013 -14

0
0

3,5
2,5

5
4

5
4

Quadro 11.1 – Metas 6 - Abandono escolar: taxas de desistência, por idade do aluno

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Aos 14 anos
(%)
2
1,5
1,5

Aos 15 anos
(%)
5
4
3

Aos 16 anos
(%)
10
8
6

4

Metas definidas no âmbito do Programa TEIP 2
Idem
6 Metas definidas no âmbito do Programa Educação 2015
5
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Quadro 12 – Metas – Indisciplina 7: Nº de ocorrências e Nº de alunos envolvidos
Indisciplina (2º e 3º ciclos)
(Nº)

2011 -12
2012- 13
2013 -14

7

Ocorrências

Alunos envolvidos

1140
800
600

114
80
60

Metas definidas no âmbito do Programa TEIP
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7. ESTRATÉGIAS ORIENTADORAS
De forma a cumprir a sua missão e atingir os seus objetivos estratégicos, o Agrupamento propõe-se continuar a
implementar uma cultura de diversidade e de participação em Projetos que conduzam à formação da comunidade
escolar e educativa, sistematizando as estratégias que devem orientar o cumprimento dos principais objetivos do Projeto
Educativo.
EIXO 1 – Ao Nível do Aluno
Problemas identificados: ● Insucesso Escolar ● Indisciplina ● Absentismo ● Abandono/ Saída precoce do sistema de ensino

Objetivos do Eixo

Estratégias Orientadoras do Projeto Educativo

● Melhoria progressiva dos resultados escolares em todos os ciclos e níveis de escolaridade, de acordo com as
metas identificadas para o triénio 2011-2014 (cf. Quadros 7-11): aumentando as taxas globais de progressão
diminuindo as taxas de absentismo, de abandono escolar e de indisciplina; e melhorando os resultados nas
áreas estruturantes de língua portuguesa e na matemática (nos 1º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico);
● Gestão do currículo e reforço da coordenação pedagógica tendo em conta a articulação horizontal e vertical, a
interdisciplinaridade e a transversalidade;
● Implementação de práticas de avaliação, acompanhamento e de autorregulação das aprendizagens;
● Desenvolvimento de práticas de pedagogia diferenciada e trabalho de projeto;
● Apoio às atividades de enriquecimento curricular, articulando-as com o currículo nuclear e promovendo a
participação dos alunos e famílias na comunidade;
1. Promover o sucesso ● Elaboração de planos individuais de trabalho e de integração para os alunos oriundos de países estrangeiros;
escolar e educativo de ● Promoção da Inclusão dos alunos abrangidos pelo DL 3 / 2008 e apoiando o seu desenvolvimento integral;
todos
os
alunos, ● Aplicando programas que visam promover o sucesso escolar e educativo dos alunos e o seu desenvolvimento
independentemente
das físico e motor, pessoal e social, cognitivo e cultural;
suas
características ● Promoção de um maior envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos
individuais e condições seus educandos;
socioculturais, valorizando ● Elaboração e implementação de projetos e ações de apoio e reforço pedagógico (ex. sala de estudo e medidas
o saber, o saber fazer e o
compensatórias);
saber ser
● Implementação de programas de tutoria para os alunos em risco de desorganização do seu percurso escolar;
● Prevenção de comportamentos desviantes e/ou disruptivos;
● Promoção da Interculturalidade e uma cultura de Inclusão.

2.
Desenvolver
a
autonomia
e
a
responsabilidade pessoal e
social dos alunos

3. Desenvolver práticas
pedagógicas
que
contribuam para a melhoria
da qualidade da educação;

● Aplicação de programas que visam promover o sucesso escolar e educativo dos alunos e o seu desenvolvimento
físico e motor, pessoal e social, cognitivo e cultural;
● Organização de atividades que promovam a autonomia e o desenvolvimento individual e do grupo e que concorram
para a prevenção da indisciplina e para a preservação do clima de aprendizagem;
● Implementação de ações que promovam a cidadania, a solidariedade e a tolerância na comunidade educativa;
● Desenvolvimento das competências no domínio da criatividade e da exploração das expressões artísticas;
● Desenvolvimento das capacidades de observação, curiosidade científica, iniciativa, hábitos de trabalho individual
e em grupo, conducentes a uma boa aquisição de saberes e à realização académica;
● Desenvolvimento de mecanismos de deteção de dificuldades, que exijam apoio nos domínios psicológico,
pedagógico e socioeducativo.
● Implementação de projetos de educação sequencial, que envolvam as diversas áreas curriculares;
● Desenvolvimento de mecanismos de deteção de dificuldades, que exijam apoio nos domínios psicológico,
pedagógico e socioeducativo;
● Desenvolvimento de ações de promoção da Inclusão;
● Promoção do ensino experimental, laboratorial, prático e oficinal e tecnologias de informação e comunicação;
● Promoção da construção de uma identidade profissional nos alunos, desde a educação pré-escolar;
● Implementação de práticas diversificadas e de apoio direto aos alunos com maior insucesso ou dificuldades;
● Implementação de projetos de enriquecimento curricular, articulados com o currículo nuclear e promoção da
participação dos alunos e famílias na comunidade;
● Criação de espaços de partilha do saber – salas de estudo, salas de informática, centro de recursos educativos
/biblioteca;
● Promoção da Interculturalidade e uma cultura de Inclusão.
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4.Utilizar metodologias de
ensino
experimental,
laboratorial, prático e
oficinal e tecnologias de
informação e comunicação
no processo de ensinoaprendizagem

● Promoção da utilização regular das tecnologias de informação e comunicação nas atividades letivas;
● Promoção das atividades experimentais e oficinais.

5.
Oferecer
novas
oportunidades de estudo,
educação e formação para
jovens e para adultos
6. Promover a educação
para a saúde, a segurança,
a defesa do ambiente, as
artes e a preservação do
património.

● Preparação dos alunos para a sua integração na vida ativa.

● Envolvimento da população escolar em campanhas de educação para a saúde e preservação do ambiente e do
património.

EIXO 2 – Ao Nível da Organização e Gestão
Problemas Identificados: ● Adaptação à mudança ● Reorganização dos espaços educativos ● Modernização de equipamentos
● Comunicação, divulgação e projeção da imagem

Objetivos do Eixo
1. Melhorar a qualidade do
desempenho do pessoal
docente, pessoal não
docente e dos serviços
prestados
pelo
Agrupamento, fomentando
uma cultura profissional de
responsabilização de cada
indivíduo

2. Desenvolver práticas
organizacionais
que
contribuam para a melhoria
da qualidade da educação;

3. Fomentar uma cultura
organizacional
de
segurança

Estratégias Orientadoras do Projeto Educativo
● Desenvolvimento de um plano de formação contínua, centrado nos interesses e necessidades da comunidade
educativa, no âmbito do Projeto Educativo:
a) em articulação com as necessidades internas;
b) em articulação com o Centro de Formação de Associação de Escolas Calvet Magalhães;
c) através de protocolos com instituições do ensino superior e/ou outras entidades;
● Melhoria da disponibilidade e qualidade no atendimento ao público (Comunidade Educativa);
● Simplificação de procedimentos administrativos de modo a assegurar um serviço de qualidade;
● Promoção da eficácia e rapidez na prestação de serviços.
● Apresentação de candidaturas do Agrupamento a Projetos/ programas nacionais e internacionais;
● Implementação de projetos de educação sequencial, que envolvam as diversas áreas curriculares;
● Incentivo às práticas de colaboração e/ou partilha entre professores;
● Desenvolvimento de mecanismos de deteção de dificuldades, que exijam apoio nos domínios psicológico,
pedagógico e socioeducativo;
● Criação de apoios à população escolar no sentido de se conseguir um trabalho cada vez mais inclusivo;
● Promoção de ofertas educativas nas áreas do ensino experimental, laboratorial, prático e oficinal e tecnologias
de informação e comunicação;
● Promoção e criação de ofertas educativas e curriculares adequadas;
● Estabelecimento de estruturas que promovam atividades de informação e de orientação escolar e vocacional
dos alunos;
●Implementação de práticas diversificadas e de apoio direto aos alunos e às disciplinas/ turmas com maior
insucesso;
● Apoio às atividades de enriquecimento curricular, articulando-as com o currículo nuclear e promovendo a
participação dos alunos e famílias na comunidade;
● Recurso a espaços de partilha do saber – salas de estudo, salas de informática, centro de recursos
educativos/biblioteca;
● Promoção da Interculturalidade e uma cultura de Inclusão.
● Divulgação de regras básicas de segurança (Plano de Emergência);
● Promoção do cumprimento de normas de utilização dos espaços;
● Verificação regular da segurança dos equipamentos, instalações e recuperar anomalias e danos;
● Reforço da segurança nas escolas do Agrupamento, implicando as autoridades competentes na maior vigilância
dos seus espaços – PSP (Escola Segura), Direção, Funcionários, Professores, Alunos.
● Envolvimento de toda a comunidade (Direção, Funcionários, Professores, Alunos, EE, PSP, Bombeiros,
Proteção Civil, Autarquia, Centro de Saúde) na tomada de medidas que melhorem a segurança nas escolas do
Agrupamento.
● Prevenção dos comportamentos desviantes e/ou disruptivos.
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4. Desenvolver um sistema
de
autoavaliação
sistemática,
abrangendo
todas as áreas de
funcionamento
do
Agrupamento;

5. Usar as tecnologias de
informação e comunicação
para
facilitar
os
procedimentos
administrativos
e
a
comunicação institucional;

6. Colocar a gestão
administrativa e financeira
ao serviço dos Projetos
pedagógico de todos os
níveis de ensino;
7.Promover a articulação
dos serviços de natureza
pedagógica e de natureza
social com vista ao
diagnóstico de situações
que
evidenciam
preocupação de natureza
social.

● Divulgação e análise, no final de cada período letivo, dos resultados da avaliação sumativa e dos níveis de
sucesso escolar.
● Promoção da reflexão coletiva para identificar áreas prioritárias de intervenção e definir um plano de melhoria;
● Preparação e implementação de um modelo de autoavaliação;
● Utilização da informação resultante da avaliação formativa (autoavaliação) no planeamento e desenvolvimento
estratégico do Agrupamento.
● Utilização das páginas web e a plataforma moodle do Agrupamento como meio de aprendizagem e de
comunicação entre a comunidade escolar;
● Implementação de processos administrativos on-line, simplificados;
● Melhoria dos circuitos de comunicação interna e externa das escolas que compõem o Agrupamento
(alargamento progressivo dos contas de e-mail institucional);
● Implementação de práticas de monitorização dos resultados escolares que permitam uma análise objetiva e que
apoiem a reflexão dos docentes;
● Atualização e reforço do equipamento multimédia e informático, bem como o acesso à Internet, destinado às
aulas das diferentes áreas curriculares, às Bibliotecas / Centros de Recursos Educativos e às diferentes tarefas
dos professores.

● Dotação de meios adequados ao funcionamento das Bibliotecas Escolares;
● Promoção da diversificação, o enriquecimento e a atualização dos recursos educativos;
● Manutenção e atualização permanente dos equipamentos;
● Manutenção, atualização e reforço dos equipamentos de modo a assegurar um ensino de qualidade;
● Dinamização de ações diversas com os diversos atores de modo a implementar o plano de ação integrada.
● Recolha e analise da informação proveniente do ASE e das sinalizações efetuadas pelos Educadores,
Professores titulares de turma e/ou Diretores de Turma, ou outros.
● Elaboração de planos de intervenção para a minimização dos problemas de natureza social de forma integrada
de modo a prevenir situações que possam contribuir para o insucesso escolar dos alunos em risco.
● Desenvolvimento estratégias que visem contrariar situações de abandono e de exclusão social.

EIXO 3 – Ao Nível da Relação Escola – Família – Comunidade
Problemas identificados: ● Relação escola-Família Comunidade ● Participação das famílias na vida da escola
● expectativas da Comunidade em relação à escola e às aprendizagens

Objetivos do Eixo

Estratégias Orientadoras do Projeto Educativo

● Melhoramento dos espaços de atendimento aos Pais e Encarregados de Educação, com garantia de
privacidade;
1. Fomentar e intensificar a ● Promoção do envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus
relação Escola / Família e o educandos;
envolvimento / participação ● Promoção de sessões para os Pais e Encarregados de Educação, sobre temáticas que digam respeito ao
dos pais e encarregados de processo educativo e ao funcionamento da Escola;
educação na vida escolar ● Apoio às atividades de enriquecimento curricular, articulando-as com o currículo nuclear e promover a
dos seus educandos
participação dos alunos e famílias na comunidade;
● Promoção da Interculturalidade e de uma cultura de Inclusão;
● Contribuição para a preservação do património e espólio das escolas do Agrupamento.
● Estabelecimento e reforço dos protocolos com as empresas locais para o desenvolvimento da Formação em
Contexto de Trabalho (FCT);
● Colaboração com parceiros da comunidade para a diminuição das carências sociais e de estruturação das
2. Aprofundar as relações e
relações familiares e implementação de programas de intervenção comunitária (crianças em risco, abandono
a colaboração com os
escolar, outros…);
diferentes
parceiros
● Reforço das parcerias nas áreas da saúde, prevenção, segurança e proteção de menores;
comunitários (Associações
● Estabelecimento de parcerias com outras instituições de ensino;
de Pais, Juntas de
● Priorização das intervenções com a CM Lisboa e com a Parque Escolar, EPE, ao nível da melhoria dos
Freguesia,
Câmara
espaços, dos diversos estabelecimentos de ensino (salas de aula, espaços cobertos de recreio, gabinetes de
Municipal, Instituições de
trabalho, Biblioteca/Centro de Recursos, aquecimento, casas de banho …);
Formação, Apoio Social...)
● Colaboração com parceiros locais na implementação das atividades de enriquecimento curricular e na
componente de apoio à família;
● Desenvolvimento de estratégias que visem contrariar situações de abandono e de exclusão social.
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3. Oferecer oportunidades
de
desenvolvimento
comunitário
4. Apoiar as famílias com
carências económicas e /
ou sociais, devidamente
comprovadas
5. Encaminhar situações
que
evidenciam
preocupação de natureza
social para os respetivos
serviços de apoio social

● Criação de apoios à população escolar no sentido de se conseguir um trabalho cada vez mais inclusivo;
● Desenvolvimento de estratégias que visem contrariar situações de abandono e de exclusão social;
● Promoção da Interculturalidade e de uma cultura de Inclusão.

● Atribuição de apoios da ASE e/ou fornecendo apoios sociais necessários à minimização de algumas situações
que possam colocar em causa o desempenho escolar dos alunos.
● Constituição de equipas multidisciplinar para o desenvolvimento e execução de trabalho de articulação com os
diversos atores (por exemplo: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família);
● Criação das condições necessárias ao atendimento individualizado às famílias e alunos que evidenciem
carências sociais;
● Encaminhamento das situações diagnosticadas para os serviços adequados.

8. PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS E FUNCIONAIS
Os princípios organizacionais e funcionais do Agrupamento fundamentam-se na prestação, continuamente melhorada, do
serviço educativo e do atendimento à comunidade educativa, com vista à prossecução dos objetivos e metas do Projeto
Educativo e ao cumprimento da sua missão, no respeito pelos valores enunciados.
CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS

A constituição das turmas obedece a critérios de natureza pedagógica, privilegiando-se a continuidade pedagógica, a
heterogeneidade sociocultural dos alunos, o equilíbrio de género e a distribuição equitativa dos alunos com retenções
escolares pelas várias turmas.
DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO

Na distribuição do serviço, tanto do pessoal não docente como do pessoal docente, privilegia-se o acompanhamento e
apoio aos alunos, a continuidade pedagógica e a adequação dos perfis individuais às funções a desempenhar.
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Na gestão de recursos financeiros, a orientação orçamental, privilegia:
- a harmonização da distribuição de recursos no seio do Agrupamento;
- o reforço do apoio prestado pela Ação Social Escolar aos alunos carenciados;
- o apoio financeiro nas visitas de estudo e outras atividades pedagógicas previstas nos planos plurianual e anual de
atividades;
- a manutenção e conservação de equipamentos e instalações escolares;
- a aquisição de equipamentos pedagógicos e materiais necessários à melhoria da qualidade das aprendizagens;
- o investimento no desenvolvimento de projetos pedagógicos inscritos nos planos plurianual e anual de atividades;
- o investimento na melhoria das infraestruturas de comunicação interna e externa.
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9. DIVULGAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO E DA
ORGANIZAÇÃO
A divulgação dos Projetos Educativo e Curricular, do Regulamento Interno, dos resultados da autoavaliação e dos Planos
Plurianual e Anual de Atividade e do Plano de Formação realiza-se através dos diferentes órgãos e estruturas de
orientação e coordenação educativa e através da sua publicação na página eletrónica do Agrupamento.
A avaliação é requisito de qualquer projeto e exige a intervenção de toda a comunidade educativa. Requer também a
elaboração de dispositivos concordantes com os objetivos e metas nele formuladas e o planeamento de um conjunto de
procedimentos bem definidos. Estes procedimentos e dispositivos deverão ser capazes de fornecer, em tempo útil, a
informação necessária a uma avaliação objetiva do projeto, tanto ao nível dos seus processos como dos seus resultados,
com vista à sua eventual reformulação.
No caso do PEA, que se assume como uma declaração de intenções, princípios e valores que orientam a ação educativa
no sentido do cumprimento da missão da escola, a avaliação tem por objeto o conjunto dos processos educativos e
organizacionais e os respetivos resultados.
Utilizando indicadores qualitativos e quantitativos, a avaliação trienal do Projeto Educativo aprecia o grau de adequação
do conjunto dos projetos e planos que o operacionalizam, em função da evolução desses mesmos indicadores, ao longo
do triénio.

São objeto de avaliação:
−

Os Projetos Curriculares de Grupo/ Turma /Planos de Trabalho – avaliados através da análise qualitativa do seu
conteúdo, ou seja, das estratégias encontradas para responder às necessidades identificadas em cada grupo
turma, em conformidade /correspondência com o definido no PCA. A avaliação dos PCT também analisa os
resultados obtidos pelos alunos de cada grupo /turma nos diferentes critérios de desempenho escolar
(progressão escolar; absentismo; indisciplina; abandono; resultados a Língua Portuguesa e Matemática tanto na
avaliação interna, como na externa e grau de aproximação/ disparidade entre estas duas avaliações);

−

O Projeto Curricular do Agrupamento – através da análise dos PCG/ PCT/ PTT e dos resultados escolares dos
alunos do agrupamento é realizada a avaliação acerca do grau de cumprimento e da eficácia do PCA, por equipa
constituída pelos coordenadores dos diretores de turma, cursos novas oportunidades e coordenadores do préescolar e do 1º ciclo e um elemento da equipa de autoavaliação que remete ao Conselho Pedagógico um
relatório global;
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O Plano Anual de Atividades – incidindo sobre o grau de concretização da atividade e de satisfação dos seus
participantes, a avaliação das atividades do PAA é realizada pelos respetivos dinamizadores e comunicada, através de
um relatório sucinto, aos coordenadores de departamento que remetem um relatório global ao Conselho Pedagógico.
−

O Plano Plurianual Atividades – em função dos indicadores previamente definidos, a avaliação das atividades é
realizada por cada responsável por atividade com a colaboração de todos os seus dinamizadores; o conjunto das
atividades que constituem o PPA é avaliado pelos coordenadores de departamento que se constituem como a
equipa de avaliação do PPA e remetem um relatório global ao Conselho Pedagógico;

−

O Plano de Formação do Pessoal Docente e Não Docente – em função de indicadores de eficiência, a avaliação
é realizada pelos coordenadores de departamento e chefes de serviços que remetem um relatório ao Conselho
Pedagógico.

−

A Autoavaliação do Agrupamento – em função de indicadores previamente definidos por um equipa
representativa de toda a comunidade educativa, centra-se nos graus de satisfação que os diferentes elementos
da comunidade educativa têm relativamente ao funcionamento e serviços prestados pelo Agrupamento. Mais
especificamente, através dos questionários aos alunos avaliar-se-ão as suas perceções dos aspetos
pedagógicos e serviços de apoio ao aluno (Eixo 1 do PEA); através dos questionários aos docentes, funcionários
e outros profissionais da escola, avaliar-se-ão as suas perceções dos aspetos organizacionais e funcionamento
de serviços de apoio (Eixo 2 do PEA); e através dos questionários aos pais e encarregados de educação,
avaliar-se-ão as suas perceções acerca dos aspetos relativos à relação escola-comunidade (Eixo 3 do PEA) e de
apoio aos alunos e à família.

−

O Projeto Educativo – a avaliação trienal do PEA resulta da integração do conjunto de avaliações dos vários
instrumentos que o operacionalizam e das conclusões resultantes do processo de autoavaliação.

−

A equipa de autoavaliação do Agrupamento elabora um relatório trienal que faz a síntese do conjunto de
avaliações dos vários instrumentos que operacionalizam o PEA e das conclusões resultantes do processo de
autoavaliação, justificando eventuais desvios relativamente às metas definidas no PEA. Este relatório deverá
conter recomendações que deverão assistir à reformulação dos principais documentos orientadores e de
operacionalização do PEA, no sentido de reorientar as práticas institucionais, pedagógicas e organizacionais.

−

Esta síntese conclusiva é apresentada e discutida em Conselho Pedagógico e remetida ao Conselho Geral.

−

A avaliação externa, da competência do Ministério da Educação e Ciência, valida ou invalida as práticas de
autoavaliação desenvolvidas e os resultados de toda a avaliação realizada pelo Agrupamento.
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ANEXOS AO PROJETO EDUCATIVO
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ANEXOS 1 - CONSTITUIÇÃO, CONTACTOS, LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO AGRUPAMENTO

Anexo 1.1 – CONSTITUIÇÃO E CONTACTOS AGRUPAMENTO
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
Escola Básica e Secundária Passos Manuel

Tel. 213 955 191

(código DGEEC 1016019 e DGAE 402436)

Fax.213 976 839

Travessa do Convento de Jesus

e:.espm@abc.edu.pt

1249– 027 Lisboa

http://passos.abc.edu.pt/

ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO 1.º CICLO COM JARDIM DE INFÂNCIA
Escola Básica do 1.º Ciclo com jardim de infância Gaivotas

(antiga n.º 2)
(código DGEEC 1106293 e DGAE 246876)
Rua das Chagas, n.º28
1200 – 107 Lisboa
Escola Básica do 1.º Ciclo com jardim de infância Padre Abel Varzim

(antiga n.º 12)
(código DGEEC 1106407 e DGAE 243012)
Rua da Rosa, n.º 168
1200 – 390 Lisboa
Escola Básica do 1.º Ciclo com jardim de infância São José

(antiga n.º 29)
(código DGEEC 1106894 e DGAE 250326)
Rua do Telhal, n.º 10
1150 – 346 Lisboa
Escola Básica do 1.º Ciclo com jardim de infância Luísa Ducla Soares

(antiga n.º 37)
(código DGEEC 1106413 e DGAE 252165)
Rua do Passadiço, nº 86
1150 – 255 Lisboa

Tel. 21 3429303
Fax. 21 3429303
e:.info.eb1.gvt@abc.edu.pt
http://gaivotas.abc.edu.pt/

Tel. 213 460 886
Fax. 213 460 886
e: info.eb1.pav@abc.edu.pt
http://pav.abc.edu.pt/

Tel. 218 851 455
Fax 218 862 362
e: info.eb1.sjs@abc.edu.pt
http://sjose.abc.edu.pt/

Tel. 213 533 477
Fax 213 533 477
e: info.eb1.lds@abc.edu.pt
http://lds.abc.edu.pt/
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Anexo 1.2. – MAPA DA CIDADE DE LISBOA, POR UNIDADES AGREGADAS DA CARTA EDUCATIVA

Anexo 1.3. – MAPA DO CENTRO RIBEIRINHO E CENTRAL
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Anexo 1.4. – MAPA DO CENTRO RIBEIRINHO
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Anexo 1.5. - MAPA DO AGRUPAMENTO (LIMITES)
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ANEXOS 2 – CARATERIZAÇÃO / RECURSOS HUMANOS
PESSOAL DOCENTE / PESSOAL NÃO DOCENTE / POPULAÇÃO ESCOLAR

Anexo 2.1. - RECURSOS HUMANOS / DOCENTES
Educação
Pré-escolar

5

1º Ciclo

Prof. Apoio
Sócio
educativo (1º
ciclo)

2º Ciclo

3º Ciclo /
Secundário

BE/CRE

Educação
Especial

25

3

27

90

2

4

Anexo 2.2. - RECURSOS HUMANOS / DOCENTES POR GRUPO DE RECRUTAMENTO
Grupos de recrutamento do Pré-escolar

100 – Educadores

Grupos de recrutamento do 1.º Ciclo Ensino Básico

110 – Professores do 1.º ciclo do Ensino Básico

Grupos de recrutamento do 2º Ciclo

Total de
Professores

5
Total de
Professores

28
Total de
Professores

200 – História e Geografia Portugal

2

210 – Português/Francês

5

220 – Português/Inglês

3

230 – Matemática e Ciências da Natureza

8

240 – Educação Visual e Tecnológica

5

250 - Educação Musical

2

260 - Educação Física

2

Total

27
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Anexo 2.3. - RECURSOS HUMANOS / DOCENTES POR GRUPO DE RECRUTAMENTO
Grupos de recrutamento do 3º Ciclo e Secundário

Total de
Professores

290 - E.M.R.C.

1

300 - Português

14

320 - Francês

31

330 - Inglês

6

400 - História

5

410 - Filosofia

4

420 - Geografia

6

430 - Economia e Contabilidade

2

500 - Matemática

10

510 - Física e Química

8

520 - Biologia

9

530 - Educação Tecnológica

2

540 - Eletrotecnia

1

550 - Informática

6

600 - Artes Visuais

5

620 - Educação Física

7

910 - Educação Especial

4

Teatro

5

Professores Bibliotecários

2

Total

96
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Anexo 2.4 - RECURSOS HUMANOS / PESSOAL NÃO DOCENTE
Categorias

Nº

Coordenador Técnico

1

Assistentes Administrativos

8

Assistentes Operacionais

41

- jardim de infância
- 1.º ciclo
- 2.º/3.º/ Secundário

(4)
(12)
(25)

Animador Sociocultural

1

Educador Social

1

Técnico Serviço Social

1

SPO - Psicólogo

1

Total

54

Projeto Educativo 40

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO
Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL
Código de Agrupamento 171943

Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo

Versão Aprovada

Anexo 2.5. – RECURSOS HUMANOS / POPULAÇÃO ESCOLAR 8

B.
ALUNOS
ESTRANGEIROS

C.
ALUNOS
SUBSIDIADOS PELA
AÇÃO SOCIAL
ESCOLAR

CICLO / NÍVEL

A.
ALUNOS
MATRICULADOS 9

Educação Pré- escolar

76
(4,68 %)

47
(61,84 %)

1º Ciclo

540
(32,29%)

273
(50, 55 %)

2º Ciclo

280
(17,26 %)

155
(55, 35%)

3º Ciclo
Subtotal
PRÉ-ESCOLAR E
ENSINO BÁSICO
Subtotal
ENSINO SECUNDÁRIO

420
(25,89%)

1316
(81,13%)

306
(18,86 %)

TOTAIS NO AGRUPAMENTO

182
(43,33%)
% Relativas
ao subtotal
Pré-esc. e
ensino
básico ►
% Relativas
ao subtotal
do ensino
secundário
►
1622
(100%)

D.
ALUNOS AO ABRIIGO
DO
DECRETO-LEI
N.º 3/ 2008

5
(6,57 %)
19
(3,58 %)
12
(4,28%)
8
(1,9 %)

242
(18,38 %)

657
(49,92%)

44
(3,34%)

34
(11,11 %)

87
(28,43%)

1
(0,32 %)

276
(17%)

744
(45,86%)

45
(2,77 %)

A leitura, por ciclos, da situação económica dos agregados familiares indica que as taxas de alunos provenientes de agregados carenciados vão
diminuindo à medida que vai aumentando o tempo de escolaridade dos alunos: no 3º ciclo, há uma perda de alunos provenientes de agregados
carenciados, equivalente a 12 pontos percentuais, acentuando-se essa perda para 22 pontos percentuais no ensino secundário.

8 A coluna (A) e a última linha do quadro (Totais no Agrupamento) indicam as percentagens relativas ao total no Agrupamento. As restantes percentagens indicadas
correspondem ao ciclo / nível de educação e ensino de frequência dos alunos.
9 Dados relativos a 31 de dezembro de 2011
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Anexo 2.6 – POPULAÇÃO ESCOLAR – NÚMERO DE ALUNOS POR NACIONALIDADE
Básico

Secundário

Angola

15

4

Bangladesh

2

Brasil

114

13

Suíça

4

China

12

Cuba

2

Cabo Verde

29

Alemanha

2

Espanha

3

França

2

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

2

Guiné-Bissau

6

Índia

13

Itália

3

Lituânia

1

Luxemburgo

1

Moldávia

1

Moçambique

4

Holanda (Países Baixos)

2

Nepal

1

Paquistão

2

Polónia

1

Portugal

998

275

Roménia

10

1

Rússia

1

São Tomé e Príncipe

3

1

Ucrânia

4

2

Estados Unidos da América

2

2

5

1

2

1

1

Costa do Marfim

1

Usbequistão

1

Venezuela

1
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Anexo 2.7 - PARCERIAS
−

Acordo de Parceria e Colaboração, entre Fundação Portuguesa "A Comunidade Contra a Sida" e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Colaboração com Junta de Freguesia da Pena e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Colaboração com Junta de Freguesia de S. Paulo e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Colaboração com Junta de Freguesia de Sacramento e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Contrato-Programa – Território Educativo de Intervenção Prioritária, entre Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, Direção
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Associação Etnia - Centro Interculturacidade e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Associação Filhos de Lumiere e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Cinemateca Portuguesa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco - Lisboa Centro e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Fundação Passos Canavarro e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Fundação Portuguesa das Comunicações e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Associação de Estudantes da Escola Passos Manuel e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária Passos Manuel e Agrupamento Vertical de
Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica S. José e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Associação Entremundos e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Associação Mais Cidadania e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Câmara Municipal de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Biblioteca Municipal de Luis de Camões - Câmara Municipal de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com a Biblioteca Municipal de São Lázaro - Câmara Municipal de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português da Juventude e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Galeria “Zé dos Bois” e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Junta de Freguesia de Coração de Jesus e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Junta de Freguesia de Santa Catarina e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Junta de Freguesia de Santos-o-Velho e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas "Calvet de Magalhães" e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Parceria com Parque Escolar – EPE e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo com a Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular - Programa Plano da Matemática II e Agrupamento Vertical de Escolas
Baixa-Chiado.

−

Protocolo com a Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, Museu do Chiado - Programa de Educação Artística e Estética e
Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo com a Maternidade Alfredo da Costa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo com a Museu da Ciência da Universidade de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo com a Museu da História Natural da Universidade de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.
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−

Protocolo com Centro de Saúde Luz Soriano e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo com Núcleo dos Antigos Alunos do Liceu de Passos Manuel, Parque Escolar e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo com o Instituto da Droga e Toxicodependência e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Cedência das Instalações da E.B. 1 Luisa Ducla Soares, entre Municipio de Lisboa, o Grupo Desportivo "Lâncias" e Agrupamento
Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração - Componente Apoio à Familia, entre Municipio de Lisboa, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
S. José e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração - Componente Apoio à Familia, entre Municipio de Lisboa, Freguesia da Encarnação e Agrupamento Vertical de Escolas
Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração - Componente Apoio à Familia, entre Municipio de Lisboa, Freguesia de Coração de Jesus e Agrupamento Vertical de
Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração - Componente Apoio à Familia, entre Municipio de Lisboa, Freguesia de Santos-o-Velho e Agrupamento Vertical de
Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração - Enriquecimento Curricular, entre entre Municipio de Lisboa, Vertigo, Assoc. Cultural e Agrupamento Vertical de Escolas
Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração - Enriquecimento Curricular, entre Junta de Freguesia de S. José, Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola S. José e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração entre Escola Superior de Educação de Infância Maria Ulrich e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração entre Escola Superior de Educação de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração entre Instituto Piaget e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Colaboração entre Instituto Superior de Ciências Educativas e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de Cooperação entre a AIESEC Lisboa – Instituto Superior de Economia e Gestão e o Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo entre Escola Superior de Dança e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado. Protocolo entre Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo entre Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo entre Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo entre Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo entre PROALV - Comenius e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – AssisPro Tech e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Associação “Zé dos Bois” e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Caixa Geral de Depósitos e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Centro de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas BaixaChiado.

−

Protocolo de estágio – Centro de Informática do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Técnica de Lisboa e Agrupamento
Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Centro de Informática do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e Agrupamento Vertical de
Escolas Baixa-Chiado.
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Versão Aprovada

−

Protocolo de estágio – Centro de Informática do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Nova de Lisboa e Agrupamento Vertical de
Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Copianço – Centro de Cópias e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Corpo Nacional de Escutas e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Coteprol – Cooperativa Técnica de Estudos e Projetos e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – El Corte Inglês e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Escola Superior de Dança e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – FNAC e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Fundação Calouste Gulbenkian e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Gabinete de Comunicação e Imagem da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e Agrupamento Vertical
de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – GlobalData e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Junta de Freguesia de Santa Catarina e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Loja do Cidadão e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – MicroCaos, Sistemas Informáticos e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Mr. Net e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Ogilvy Portugal e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Optivisus e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Paramédicos de catastrofe internacional e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – PC.Clinic, Assistência técnica e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – PC.Medic, Apoio técnico e informático e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Projeto Mandrágora e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Sociedade Guilherme Cossoul e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – SportZone e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Teatro dos alunos de Psicologia – Associação de Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Teatro Extremo e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado.

−

Protocolo de estágio – Teatro Trindade - INATEL e Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado
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